Ref. GB014

€ 850 000,00
 ESPAÇO COMERCIAL

 COMPRAR

 USADO

FERRAGUDO - LAGOA (ALGARVE) | FARO

0

0

408.00m²

*** FAÇA UMA COMPRA INTELIGENTE E REFLETIDA. CONSULTE-NOS!!

Domus Dreams apresenta esta propriedade para venda em Ferragudo oferece uma oportunidade fantástica para iniciar ou
expandir seu império de negócios no exterior. Um edifício comercial bem localizado inclui todas as licenças
necessárias. Anteriormente operado como um restaurante e café.
O principal espaço comercial é bastante aberto e possui decoração moderna com azulejos. Tornando-se assim ideal como
ginásio ou restaurante. Pronto a ser mobilado e montado para novo empreendimento, oferece grande exposição solar. Esta
propriedade fica no andar térreo de um bloco de apartamentos residenciais. Além disso, oferece acesso direto à rua principal.
Ferragudo é uma das mais belas aldeias à beira-mar que existe em todo o Algarve. Do outro lado do Rio Arade e da
movimentada Portimão, esta vila piscatória manteve verdadeiramente o seu encanto. Da mesma forma, as maravilhosas
praias, vilas e outras acomodações fazem de Ferragudo uma região de reconhecida beleza. Por isso, continua a ser um local
aprazível, ideal para umas férias tranquilas e para exploração de negócios.
Concluindo, este Imóvel de Retalho à Venda em Ferragudo é uma ótima escolha para quem pretende iniciar ou expandir o
seu negócio.

**** Não encontra o que procura? Precisa de crédito? Não sabe como fazer? Precisa de acompanhamento proﬁssional?
Contacte-nos! É gratuito e ﬁcará informado. Trataremos das suas simulações bancárias e acompanharemos o seu processo
de crédito até à compra da sua casa nova! ****

*** MAKE AN INTELLIGENT PURCHASE THOUGHTS. CONSULT US!!

Domus Dreams presents the main commercial space is very open and has modern tiled decor. Thus making it ideal as a gym or a
restaurant. Ready to be furnished and set up for a new business venture, it oﬀers great exposure. This property is on the ground ﬂoor
of a residential apartment block. Furthermore, it offers direct access to the main street at the doorstep.
Ferragudo is one of the most beautiful villages by the sea that can be found in all the Algarve. Across the Rio Arade and busy
Portimão, this ﬁshing village has truly retained its charm. Likewise, the wonderful beaches, villas, and other accommodations make
Ferragudo a region of recognized beauty. It, therefore, remains a pleasant place, ideal for a quiet holiday and for business operation.
In conclusion, this Retail Property For Sale in Ferragudo is a great choice for anyone looking to start or expand their business.

**** Can not ﬁnd what you are looking for? Do you need credit? Don't know how to do it? Do you need professional support?
Contact us! It's free and you will be informed. We'll take care of your banking simulations and monitor your credit process right
up to the purchase of your new home! ****

Zonas envolventes
Equipamentos
Website

Campo de Golfe; Escola; Hospital; Mercado; Praia;
Vidros Duplos;
https://domusdreams.com/Imovel/w1z6q0

