
Huge Plot of land in countryside with 2 ruins to rebuild! 

Good size flat plot of land
located in Odiáxere about 7kms
from the city of Lagos. Ruins
with excellent construction
areas, situated in the
countryside, in a quiet and
peaceful area.
Good sun exposure.
Excellent investiment!

Refª L795LG                         Preço/Price: € 355.000,00

Lote de terreno plano de bom
tamanho localizado em Odiáxere a
cerca de 7kms da cidade de Lagos.
Ruinas com excelentes áreas de
construção, situado no campo,
numa zona tranquila e calma.
Boa exposição solar.
Excelente investimento!

Odiáxere
Terreno com ruínas
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Plot area: 51353m²
Construction area: 58+130m²

LOT OF LAND of good size, located in
Odiáxere, about 10 minutes drive from
the city of Lagos.

Mixed terrain (urban and rustic).
Flat terrain, ideal for organic farming.

It has 2 houses in RUINS, of a single
floor, with the area of 88m² + 130m².

Ideal for renting or for those who like to
live in the countryside and breathe fresh
air.

Please do not hesitate and schedule
your visit to this magnificent property!

Área do lote: 51353m²
Área de construção: 58+130m²

LOTE DE TERRENO de bom tamanho,
localizado em Odiáxere cerca de 10
minutos de carro da cidade de Lagos.

Terreno misto (urbano e rústico).
Terreno plano, ideal para agricultura
biológica.

Tem 2 casas em RUÍNAS, de um só
piso, com a área de 88m² + 130m².

Ideal para rentabilizar ou para quem
gosta de morar no campo e respirar ar
puro.

Por favor, não hesite e agende sua
visita a esta magnífica propriedade!
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