
Plot of land overlooking the countryside, sea and the Ria de Alvor 

This mixed property (rustic and 
urban) with a ruin is located in an 
elevated area. 
It overlooks the countryside, the 
sea and the Ria de Alvor and is 
located in a calm and peaceful 
area of the Palmares - Meia-Praia 
area. 

Refª  L661LG                       Preço/Price: € 500.000,00 

Esta propriedade mista (rústica e 
urbana) com uma ruína localiza-se 
numa zona elevada. 
Tem vista sobre o campo, mar e a 
Ria de Alvor e localiza-se numa zona 
calma e tranquila  da zona dos 
Palmares – Meia- Praia.  
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Palmares  
Terreno com ruína 



Plot área: 43406m² 
Construction área: 154m² 

 
 
 
  

LARGE PLOT OF LAND with 43406 m2 in an elevated 
location in the area of Palmares - Meia - Praia, a few 
minutes from the city of Lagos. 
 
The location of the lot is about a few minutes from the 
Palmares Golf Course, about 5 minutes from the great 
beach / bay of Lagos, Meia-Praia and 10 minutes from 
the city of Lagos, from the Marina, as well as from all 
services. 
 
This mixed plot of land (rustic and rural) has a 
CONSTRUCTION AREA LICENSE of 154m2. 
This way, you can optimize the space as you prefer, in 
order to have the best sun exposure. 
It can also be used for agriculture or arable crops. 
 
The plot of land is located in a quiet and pleasant 
countryside area with views of the countryside. 
 
An excellent opportunity to make a good investment! 

               Área do lote: 43406m² 
Área de construção: 154m² 

 
 
 
 
GRANDE LOTE DE TERRENO com 43406m2 em 
localização elevada na zona dos Palmares – Meia – 
Praia, a poucos minutos da cidade de Lagos. 
 
A localização do lote é a cerca de poucos minutos 
do campo de Golfe dos Palmares, a cerca de 5 
minutos da grande praia / baía de Lagos, a Meia-
Praia e a 10 minutos da cidade de Lagos, da Marina, 
e assim como de todos os serviços.  
 
Este lote de terreno misto (rústico e rural) tem 
licença de ÁREA DE CONSTRUÇÃO de 154m2.  
Deste modo, poderá optimizar o espaço como 
preferir, de forma a ter a melhor exposição solar.  
Também pode ser utilizado para agricultura ou 
cultura de arvense.  
 
O lote de terreno está localizado numa zona do 
campo calma e agradável com vistas para o campo.  
 
Uma excelente oportunidade de fazer um bom 
investimento! 
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