
Plot of land for construction of 1 villa with 2 floors and 
basement, with 2 parking spaces and swimming pool!

Plot of land for construction of 1
villa with 2 floors and basement,
with 2 parking spaces and
swimming pool.
This lot is inserted in one of the
most beautiful areas and very
desired in the city of Lagos, the
idyllic location, Ponta da Piedade!

Refª L773LG Preço/Price: € 340.000,00

Lote de terreno para construção de
1 moradia com 2 pisos e cave, com 2
lugares de estacionamento e
piscina. Este lote está inserido em
uma área das zonas mais bonitas e
muito desejada na cidade de Lagos,
a Idílica localização, Ponta da
Piedade!

Lagos
Lote
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Plot area: 498m²
Construction area: 200m²

Plot of land for construction of 1 villa with 2
floors and basement, with 2 parking spaces
and swimming pool.
This property is inserted in one of the most
beautiful areas and very desired in the city of
Lagos, the idyllic location, Ponta da Piedade!
The location allows you to walk to the famous
Ponta da Piedade, Praia da D. Ana and Praia do
Camilo.
There is the possibility to build a detached
villa. The plot has a total area of 498m2,
construction area of 200m2 and implantation
area of 160m2.

0                   Área do lote: 498m²
Área de construção: 200m²

Lote de terreno para construção de 1
moradia com 2 pisos e cave, com 2 lugares
de estacionamento e piscina.
Esta propriedade está inserido em uma área
das zonas mais bonitas e muito desejada na
cidade de Lagos, a Idílica localização, Ponta
da Piedade!
A localização permite caminhar até á famosa
Ponta da Piedade, Praia da D. Ana e Praia do
Camilo.
Existe a possibilidade de construção de uma
moradia unifamiliar isolada.
O lote tem área total de 498m2, área de
construção 200m2 e área de implantação
160m2.
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