
Figueira – Near Mexilhoeira Grande – Nice plot of land 
located in a lovely village in a quiet and calm urbanization! 

Unmissable opportunity! 

Plot of land in quiet and 
calm village near Mexilhoeira

Grande. This plot of land is for 
2 floors, and the ground floor 

can be used as commerce or 
small family industry! 

Do not miss this opportunity 
and book or visit!

Refª L624MG                            Preço/Price: €52.000,00

Lote de terreno em aldeia calma e 
tranquila perto da Mexilhoeira 
Grande. Este lote de terreno para 
construção é para 2 pisos, podendo 
o R/C ser utilizado para comércio 
ou pequena indústria familiar!
Não perca esta oportunidade e 
marque já a sua visita!
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Plot area: 220,00 m²
Construction area: 180,00 m²
Implantation area: 100,00 m²

This nice plot of land has a construction 
permit for a 180m² house, with 2 floors.
The ground floor can be used as commerce or 
small family industry what is a good 
opportunity! 

Inserted in a lovely and beautiful village, this 
plot is very well located near several 
amenities.

It is located between Lagos and Portimão, 
only a 8 minute drive to each side.
Close to the stunning beaches and these
2 lovely towns in the Algarve, in a quiet and 
residential area.

Has water, gas and electricity on site.

Take this opportunity to build an adorable 
home!

Área do lote: 220,00m²
Área de construção: 180,00 m²

Área de implantação: 100,00 m²

Este pequeno lote de terreno tem licença de 
construção para uma casa de 2 andares, até 

180m².
O R/C pode ser utilizado para comércio ou 

pequena indústria familiar!

Inserido numa bonita e encantadora aldeia, 
este lote fica perto de muitos serviços.

Localizado entre Lagos e Portimão, a apenas 
8 minutos de carro para cada lado.

Perto das incríveis praias e destas duas belas 
cidades do Algarve, numa zona calma e 

residencial.

Tem água, gás e eletricidade no local.

Aproveite esta oportunidade de construir 
uma adorável casa!
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