
Lagos – Highly desirable - Located in Ameijeira, close 
to the city center, amenities and Porto de Mós beach.

Plot of land in great location
in the high part of town. Close

to all the amenities and 
beaches. With construction 
permit for to do a villa with 

2 floors plus basement. Take 
this opportunity to

Build your dream home! 

Refª  L459LG                          Preço/Price: €135.000,00

Lotes de terreno em ótima 
localização na parte alta da 
cidade. Perto de todos os 
serviços e praias. Com licença 
para construir uma moradia com 
2 pisos mais cave. Aproveite a 
oportunidade e construa a sua
casa de sonho!
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Plot area: 592 m²
Construction area: 295 m²
Implantation area: 250 m²

In a central location in the high part of town, 
this is a good opportunity to buy a plot for 
building your house!
You can build your dream home with a great 
view over the countryside and city.
They are urban plots with a construction 
permit for a 295m² 2-STOREY VILLA PLUS 
BASEMENT, with, for example, 3 or 4 
bedrooms, 3 or 4 bathrooms, swimming pool, 
garage and garden.
Only a short distance from all the services and 
amenities like restaurants, post office, finance, 
banks and shops, and close to the beach!
You can easily walk anywhere.

With electricity, water and drainage systems.

Just perfect! what you looking for!

Área do lote: 592 m²
Área de construção: 295 m²

Área de implantação: 250 m²

Numa localização central na parte alta da 
cidade, esta é uma excelente oportunidade 

de comprar um lote para construir a sua 
casa!

Pode construir a sua casa de sonho com 
bonita vista sobre o campo e cidade.

São lotes urbanos com licença de 
construção para uma moradia de 

2 ANDARES MAIS CAVE de 295m² , por 
exemplo com, 3ou 4 quartos, 3 ou 4 casas 

de banho, piscina, garagem e jardim.
A apenas uma curta distância de todos os 

serviços como restaurantes, correios, 
finanças, bancos e lojas, e perto da praia! 

Pode ir a pé para qualquer lado. Com 
sistemas de eletricidade, água e 

saneamento.

Perfeito! O que você procurava!
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