
Magnificent lots to build luxury
2 or 3 bedroom apartment
blocks, some with private
pools, others with communal
pools, parking and large areas.
Ideal for builders! One of the
best views in town!

Refª L513 LG                Preço/Price: desde € 900.000,00 

até €1.500.000,00

Magníficos lotes para construir
luxuosos blocos de apartamentos de
2 ou 3 quartos, alguns com piscinas
privadas, outros com piscinas
comuns, parqueamento e grandes
áreas. Ideal para construtores!
Uma das melhores vistas da cidade!

Plots for builders. Sold with all infrastructures made. 

Magnificent !! Fabulous views!

Lagos 
Central location!
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Plot area from:  1.171m²
until:  3.683m²

Construction area from:      900m²
until:  1.451m² 

Implantation from:      920m²
until:  2.000m²

Fabulous lots to build apartment blocks on.
Ideal for builders!
Opening soon, this beautiful urbanization,
with one of the best locations in the city of
Lagos.
It is currently under excavation, and is being
urbanized.
There are 7 lots to build apartment blocks,
with 2 or 3 bedrooms.
Indoor and outdoor parking. Some ground
floor apartments have a private pool.
Communal swimming pool for the remaining
apartments.
Large landscaped tracks.

Each lot, depending on the construction area,
can build 9, 12 or 15 apartments.

The lots are sold with all the Infrastructures
done, and you can also purchase the project, if
you wish.
The location is privileged, easy to walk to the
city center, Marina and beaches.

They face south, and because they are on a
slope, they are sheltered from the north wind.
Easy access.
The infrastructure works are expected to be
completed by the end of 2022.

Guaranteed investment!

Área do lote desde: 1.171m²
até: 3.683m²

Área de construção:     900m²
até: 1.451m²

Área de implantação:     920m²
até: 2.000m²

Fabulosos lotes para construir blocos de
apartamentos. Ideal para construtores!
A abrir brevemente, esta bonita
urbanização, com uma das melhores
localizações da cidade de Lagos.
Encontra-se correntemente em fase de
escavação, está a ser urbanizada.
São 7 lotes para construir blocos de
apartamentos, com 2 ou 3 quartos.
Estacionamento interior e exterior. Alguns
apartamentos do rés-do-chão, têm piscina
privada.
Piscina comum para os restantes
apartamentos.
Grandes faixas ajardinadas.

Cada lote, dependendo da área de
construção, dá para construir 9, 12 ou 15
apartamentos.

Os lotes são vendidos com todas as Infra-
estruturas feitas, e poderá também adquirir
o projeto, caso o deseje.
A localização é privilegiada, fácil a andar
para o centro da Cidade, Marina e Praias.
Estão virados a sul, e por se encontrar numa
encosta, são abrigados do vento de Norte.
Fácil acesso.

Previsto acabar os trabalhos infra-
estruturais no final de 2022.
Investimento garantido!
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