
Plot of land in Ameijeira in central location!

Good plot of land located in a 
quiet and calm urbanization! 
Located in central area just 5 

minutes walk to the city center!

Great opportunity to build your 
dream home !!

Refª L652LG                        Preço/Price: € 175.000,00

Bom lote de terreno localizado
numa urbanização tranquila e
calma! Localizado em zona central
a 5 minutos a pé do centro da
cidade! Grande oportunidade
para construir a sua casa
de sonho!!

Lagos  
Lote
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Construction area: 150 m²
Plot area: 237 m²

Plot of land in great location of the
city. Located in Ameijeira.
Close to all services and beaches in the city
of Lagos.
Just 5 minutes walk to the city center of
Lagos.
Take the opportunity to build your
dream home!
Good plot of land in residential urbanization,
close to all services.
It is located in a very popular and
residential urbanization, close to all services,
such
as supermarkets, gas station and restaurants.

This plot of land deserves your visit!

Área de construção: 150 m²
0                     Área do lote: 237 m²

Lote de terreno em óptima localização da
cidade.

Localizado na Ameijeira.

Aproveite a oportunidade de construir a sua
casa de sonho!

Apenas a 5 minutos a andar do centro da
cidade!

Bom lote de terreno em urbanização
residencial, perto de todos os serviços.

Fica localizado numa urbanização muito
popular e residencial, perto de todos os
serviços, como supermercados, bomba de
gasolina e restaurantes,

Este lote de terreno merece a sua visita!
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