Lagos - Portelas - Opportunity to purchase one of this
plots and build a large house with beautiful countryside views!

Lote para construção. Tem todas
as licenças e está pronto para
construir.
Oportunidade única de investir
e rentabilizar esta área.
Desfrute da bela vista sobre o
campo apenas a 1 km de Lagos.

Refª L497LG
www.avenidaproperty.com

Lot for construction. Have all
licenses and are ready to build.
Unique opportunity to invest
and monetize this area. Enjoy
the beautiful view over the
countryside just 1 km from
Lagos.

Preço/Price:
Lic.AMI 9393

T(00351) 282760890 / 918544460

€75.000,00
info@avenidaproperty.com

Have you thought about investing and monetizing
your capital, or doing the house you always
dreamed of?
Here is a fantastic opportunity.
It is for sale lot of land for construction where you
can build your villa, just 1 km from Lagos.
If you are a builder, here is a great business
opportunity, where you can easily build and sell
the villa.
The land areas start from
246,70 m2 and go up to 263.50 m2
Construction area of each lot is 180 m2.
Implantation Area of 95 m2.
It is possible to build a 3 bedroom house, with r /
c, 1st floor and basement.

Se já pensou em investir e rentabilizar o
seu capital, ou fazer a casa que sempre
sonhou?
Aqui está uma fantástica oportunidade.
Está para venda lote de terreno
para construção onde poderá construir a sua
moradia, só a 1 km de Lagos.
Se for construtor, aqui está uma otima
oportunidade de negocio, onde pode
facilmente construir e vender a moradia.
As áreas dos terrenos começam a partir de
246,70 m2 e vão até 263,50 m2
Área de construção de cada lote é de 180 m2.
Área de implantação de 95 m2.
E possível construir uma casa de 3 quartos, com
r/c, 1º andar e cave.

Perfect place!
Sítio ideal!
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