
Huge ruin in the countryside ready to be renovated on a large plot 

Mixed, rustic and urban property, 
composed of a huge ruin and large 
plot of land with several fruit trees 
and arable culture. Located near 
the village and with open views 
over the countryside. 
Perfect to live or monetize! 

Refª  V659LG                        Preço/Price: € 530.000,00 

Propriedade mista, rústica e urbana, 
composta por uma enorme ruína e 
grande lote de terreno com várias 
árvores de fruto e cultura arvense. 
Localizado perto da vila e com vistas 
abertas sobre o campo.   

Perfeito para viver ou rentabilizar! 
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Odiáxere 
Quinta 



Habitation area: 680,3m² 
 = (380,30 + 300,00) 
Plot area: 31.160m² 

 
 

 
This large and beautiful MIXED PROPERTY 
(URBAN AND RUSTIC), is located near the village 
of Odiáxere, about 10 minutes from the city of 
Lagos. 
 
It has a ruin with the 680m2 = IMPLANTION AREA 
(380.30, dependent gross area) + 300.00 m2 of 
private gross area 
 
That is ready to be rebuilt. 
 
This private property is inserted in a large PLOT 
OF LAND with an area of 31,160 m2, with large 
ruin and other attachments to support agriculture 
and with fruit and vegetable trees. 
 
It is an excellent opportunity to rebuild for a living 
or to monetize. 
 
Due to its good location and large land, this is an 
ideal property for a country house with excellent 
sun exposure. 
 
Great to live! 
 
It has good access on a tarmac road and 
electricity. 
 
Perfect for creating organic farming! 
 
Excellent opportunity to live, work the land or 
enjoy and relax on a well deserved vacation !! 

Área de habitação: 680,3m² 
= (380,30 + 300,00 

Área do lote: 31.160 m² 
 
 
 

Esta grande e bonita PROPRIEDADE MISTA 
(URBANA E RÚSTICA),  localiza-se perto da vila 
de Odiáxere, a cerca de 10  minutos da cidade 
de Lagos.  
 
Tem uma ruína com a  ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 
DE 680m2 = (380,30, Area Bruta dependente) + 
300,00 m2 de Área bruta privativa 
 
Que se encontra pronta a ser reconstruída.  
 
Esta propriedade privada está inserida num 
grande LOTE DE TERRENO com a área de 
31.160 m2, com ruina grande e outros anexos 
de apoio a agricultura e com arvores de fruto e 
hortícola.  
 
É uma excelente oportunidade a de 
reconstrução para viver ou para rentabilizar. 
 
Devido à sua boa localização e grande terreno, 
esta é uma propriedade ideal para uma casa de 
campo com uma ótima exposição solar. 
 
Ótimo para viver! 
 
Tem bons acessos em estrada alcatroada e 
eletricidade.  
 
Perfeito para criar agricultura biológica! 
 
Excelente oportunidade para morar, trabalhar 
a terra ou desfrutar e relaxar numas merecidas 
férias!! 
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