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Ferragudo - Apartamento

2
Quartos

1
Casas de banho

70
Área (m²)

240 000 €

101

(EUR €)

Área terreno (m²)

Apartamento T2 em Ferragudo Perto da Praia e Centro da Vila.
Oportunidade! Excelente Apartamento T2 numa zona privilegiada de Ferragudo, a escassos metros
do Largo Rainha D. Leonor e das magnificas praias da Vila.
Este apartamento é constituído por Soalheira Sala Comum, 2 quartos também privilegiados por
excelente exposição solar, Cozinha espaçosa totalmente mobilada, 1 WC completo com banheira, e
um terraço de acesso exclusivo no topo da propriedade.
Esta é a propriedade ideal para a sua residência permanente, Férias assim como uma ótima
oportunidade para monetizar os seus bens com ganhos elevados como Turismo local dada a sua
excelente localização, a uma curta caminhada do centro da Pitoresca Vila de Ferragudo, com vários
restaurantes, Snack-bares, comércio local, CTT, e as suas fantásticas Praias. A Escassos Km´s
encontrará as cidades de Lagoa e Portimão onde se encontram todos os serviços administrativos,
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Hipermercados, Marina de Portimão, Cinema, Teatro, Praias, Parques temáticos, e um sem número
de eventos anuais e sazonais.
Sobre Ferragudo:
Ferragudo é uma freguesia portuguesa do município de Lagoa, na região do Algarve.
Situada no extremo poente do município de Lagoa, tem 5,41 km² de área e 1 973 habitantes. A sua
densidade populacional é de 345,3 h/km².
Para mais informações ou visitas não hesite em contactar.
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