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São Gonçalo de Lagos - Moradia

3
Quartos

3
Casas de banho

177,45
Área (m²)

230

Garagem

380 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia T3, com Garagem, em Lagos
Moradia Unifamiliar de estilo Tradicional, de tipologia T3, construída em 1986 mas que sofreu já
algumas obras de renovação desde então para melhorar o conforto da casa.
Distribuída em 2 andares, encontramos no piso térreo: o salão, bastante luminoso, que abre para
um terraço no exterior, com lareira para aquecer os serões mais frios, a cozinha toda nova e
totalmente equipada, de estilo moderno, aberta sobre a sala de jantar, uma casa de banho de
serviço e uma pequena lavandaria. Acede-a à garagem também pelo interior, onde para além de
abrigar um carro, ainda sobra bastante espaço para armazenamento. Os 3 quartos estão no piso
superior. Um deles usufrui de uma casa de banho privativa. Outra está disponível, também neste
piso para servir os outros 2 quartos.
Existe um terraço no 1º andar, com bom espaço para relaxar enquanto lê um livro ou apanha sol da
manhã (virado a nascente).
Toda ao redor da casa, poderá usufruir dos espaços exteriores, em calçada, que requerem pouca
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manutenção. Alguns canteiros com flores e plantas embelezam o cenário.
A nível de localização, considera-se a casa bem situada na cidade, estando perto de todas as
comodidades, numa zona sossegada, longe de estradas muito movimentadas. A Praia do Porto de
Mós fica a menos de 5 min de carro, bem como o Campo de Golfe.
Venha visitar. Quem sabe se esta não é a casa que procura para a sua família?
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