
              Burgau – 2 Plots of land in a great location – Give wings 
to your imagination and build your dream home 

great opportunity   

Excellent plots of land very 
well positioned situated in a 

peaceful and quiet 
Urbanization in Burgau. 

Building permit approved with 
drains, water and electricity of 

the Municipal Council. 

Refª  L30 JLZ           Preço/Price: each       €145.000,00 

Excelentes lotes de terreno muito 
bem posicionados situados em 
Urbanização tranquila e 
sossegada de Burgau. Licença de 
construção aprovada com rede de 
esgotos, água e eletricidade da 
rede pública. 
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Located in one of the famous urbanizations in 
Burgau, these 2 plots of land have a building 
permit for a villa with 2 floors, 2 bedrooms 
and 2 parking space. 
You can build  your dream home just one  
step away from all services, amenities, 
restaurants, banks and shops that this 
beautiful town has to offer you. 
The positioning of these lots  
is undoubtedly a strong  
point of these plots. 
 
PLOT 1 - Plot area of 217 m²,  
              - Construction area  200 m²  
              - Implantation 145 m² 

 

PLOT 2 - Plot area 232 m² 
              - construction area 200 m² 
              - Implantation 145 m². 
 
Give wings to your imagination! 

  
 

Localizado numas das urbanizações mais 
conhecidas de Burgau, estes 2 lotes de 

terreno têm uma licença de construção de  
1 moradia com 2 pisos, 2 quartos e 

parqueamento de 2 lugares. 
Pode construir uma moradia dos seus 

sonhos a apenas um passo de todos os 
serviços, amenidades, restaurantes, bancos 

e lojas que esta maravilhosa vila lhe oferece. 
O posicionamento destes lotes é sem dúvida 

um ponto forte destes lotes. 
 

LOTE 1 - Área do lote  217 m² 

              - Área de construção 200 m² 
              - Implantação 145 m²  

 

LOTE 2 - Área do lote 232 m² 

              - Área de construção 200 m² 
              - Implantação 145 m². 
 

Dê asas à sua imaginação! 
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