Lagos
Rustic land
Rustic plot of land, very fertile for agriculture and near the town!

Este lote de terreno é rural e não
tem permissão para construção
de 1 casa, contudo
com
possibilidade da construção de
um pequeno armazém de suporte
para a agricultura.
Situado numa zona tranquila e a
poucos minutos de carro da
cidade de Lagos.

Ref.ª L772LG
www.avenidaproperty.com

Lic.AMI 9393

This plot of land is rural and has
no permission to build 1 house,
however with possibility to build a
small warehouse to support
agriculture.
Situated in a quiet area and just a
few minutes drive from the city of
Lagos.

Preço/Price: € 80.000,00

T(00351) 282760890 / 918544460

info@avenidaproperty.com

Constructed area: 250m²
Plot area: 4480m²

Área de construção: 250m²
D
Área do lote: 4480m²

RUSTIC LAND for agriculture with possibility of
construction of 1 warehouse, situated in a
quiet area, well located, GOOD ACCESSES and
close to all necessary services.
The land is of ARABLE SEED CROPS. It has
some fruit trees, such as almond trees, fig
trees, olive trees, tangerine trees, among
other trees possible to be planted.
This agricultural plot of land is very fertile
both for organic / biological agriculture or
even family farming.

TERRENO RÚSTICO para a agricultura com
possibilidade de construção de 1 armazém,
situado numa zona tranquila, bem
localizado, BONS ACESSOS e perto de todos
os serviços necessários.
O terreno é de CULTURA ARVENSE DE
SEQUEIRO. Dispõe de algumas de árvores
de fruto, tais como amendoeiras, figueiras,
oliveiras, tangerineiras, entre outras árvores
possíveis de serem plantadas.
Este lote de terreno agrícola é muito fértil
tanto para a agricultura orgânica / biológica
ou até mesmo a familiar.

Excellent opportunity to invest in a plot of
land for your agriculture.
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Excelente oportunidade para investir num
lote de terreno para a sua agricultura.
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