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Bensafrim E Barão De São João - Apartamento

2
Quartos

2

172,9

Casas de banho

Garagem

610 000 €
(EUR €)

Área (m²)

APARTAMENTO T2 DE LUXO EM LAGOS
Bonito apartamento T2 em novo condomínio de luxo, construído com a mais alta qualidade possível
por uma das mais conceituadas empresas de construção em Lagos, Algarve. O edifício distribui-se
por 4 pisos com muitos dos apartamentos oferecendo uma vista maravilhosa da cidade, vista mar e
para a bela baía de Lagos.
Este apartamento é composto por: hall de entrada, sala comum em plano aberto com cozinha
moderna equipada, 2 quartos com roupeiros embutidos, 2 casas de banho uma suite, com varandas
enormes e 1 lugare de estacionamento na cave.
O design e os acabamentos são elegantes e contemporâneos, com grandes terraços e um destaque
especial para a vida interior e exterior.
O layout inclui sala de jantar / estar em plano aberto com cozinhas modernas, totalmente equipadas
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com aparelhos bosh integrados.
As áreas de estar e varandas são enormes, todos os apartamentos oferecem ar condicionado
totalmente instalado, piso radiante, painéis solares para água quente, sistemas domésticos
inteligentes, internet de fibra de alta velocidade e vidros duplos com persianas elétricas.
Os quartos têm roupeiros embutidos com acesso direto ao terraço, as casas de banho são
equipadas de forma moderna com acabamentos contemporâneos.
Existe estacionamento seguro e privado na cave e modernas e bonitas zonas comuns, jardins
circundantes a um generoso terraço ensolarado, piscina exterior para adultos e crianças, o
condomínio também oferece um ginásio totalmente equipado e sauna.
Perfeito para residir a tempo inteiro ou investimento com bom potencial de arrendamento.
Os apartamentos estão atualmente em construção e estarão prontos no início de 2024.
Preços de 580 000 a 1050.000€ (para mais informações ou para marcar visita por favor não hesite
em contactar-nos.
Lagos é uma das cidades mais bonitas do Algarve e situa-se a menos de uma hora de carro do
aeroporto de Faro.
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