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Lagoa E Carvoeiro - Apartamento

2
Quartos

1
Casas de banho

79
Área (m²)

79

Piscina
Garagem

250 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Apartamento T2 localizado na Vila de Carvoeiro numa zona
residencial.
Apartamento T2 localizado na Vila de Carvoeiro numa zona residencial.
Constituído por Hall de entrada, sala ampla, dois quartos com roupeiros, uma sala com acesso
direto a uma varanda, cozinha e uma casa de banho com banheira.
Ótimo para morar ou investir.
Carvoeiro, é uma vila portuguesa do concelho de Lagoa, Algarve, situada a cerca de 5 km da cidade
de Lagoa,
Pode desfrutar do Percurso dos 7 Vales Suspensos que se estende por 5,7km por cima das arribas
entre a Praia da Marinha e a Praia de Vale de Centeanes.
Sobre Carvoeiro: Carvoeiro, também conhecida por Praia do Carvoeiro, é uma vila portuguesa do
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município de Lagoa, com 11,12 km² de área e 2 721 habitantes (2011). A sua densidade
populacional foi 233,4 h/km².
Foi elevada a vila em 19 de Abril de 2001 recebendo o nome de Vila de Carvoeiro.[3]
Foi sede de freguesia criada em 11 de Julho de 1985 por desanexação de Lagoa[4], freguesia esta
que foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com a
de Lagoa, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro com
sede em Lagoa.[5]
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