Moradia | Lagos
Ref: C3512

T4 / 4 Quartos

MORADIA T4 COM EXCELENTE VISTA SOBRE LAGOS

399 000 €

Moradia espaçosa com vista para a cidade de Lagos, a 5 minutos do centro histórico, da Marina, praias,
golfe e serviços. Composta por dois pisos, é uma moradia muito ampla com 4 quartos, 1 escritório e 3
casas-de-banho. No piso térreo encontramos uma ampla sala de estar e jantar com lareira, 1 casa-debanho, 1 quarto, 1 cozinha grande com espaço de refeições, e 1 lavandaria com acesso a pátio exterior
com zona de refeições exterior com parte coberta e descoberta e barbecue. O espaço exterior é perfeito
para os almoços de família e tarde solarengas! No primeiro piso também amplo, encontramos 3 quartos,
um deles em suíte, 1 casa-de-banho comum e 1 escritório.
Todos os quartos dispõem de ar condicionado para climatização. Dois dos quartos têm acesso direto a
varandas onde pode desfrutar de boa exposição solar e vistas sobre a cidade e campo.
Há ainda, uma garagem exterior à moradia com arrecadação exterior. A zona envolvente à moradia é
espaçosa, tendo lugar para estacionamento privativo e podendo ser construída uma piscina. Dispõe
ainda de painéis solares para aquecimento das águas sanitárias.
Toda a moradia tem boa exposição solar, estando virada a Sul e Oeste.
Ideal para quem quer estar perto do centro da cidade e ter a tranquilidade do campo.
Área do terreno: 467m2; Área total: 235m2

Características
Ar condicionado; Roupeiros; Salamandra; Lareira; Eletricidade: Rede; Comunicação: Telefone (Linha);
Proximidade: Praia, Campo golfe, Zona comercial, Restaurantes, Cidade, Campo, Hospital, Farmácia,
Transportes Públicos, Escolas, Piscinas Públicas; Acessibilidades: Estrada Alcatroada; Ano construção:
2002; Sistema solar; Arrecadação; Vista: Vista campo, Vista montanha, Vista rio, Vista cidade; Vidros
duplos; Certificação energética: B-; Orientação solar: Sul, Oeste; Varanda; Gás: Botija; Garagem;
Abastecimento Água: Rede; Área da casa: 235 m²; Área Terreno: 467 m²
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