
Plot highly recommended for building your dream house in a quiet 
area and within walking distance to the beach of “Praia da Luz”! 

For sale very well positioned plot
in an exclusive urbanization just a
few minutes walk to the beach
and the center of Praia da Luz.
Perfect to build your dream
home.
Excellent Opportunity !

Refª L800LZ Preço/Price: € 325.000,00

Vende-se lote muito bem
posicionado numa urbanização
exclusiva a poucos minutos a
andar para a praia e do centro da
Praia da Luz. Perfeito para
construir a sua casa de sonho.

Excelente Oportunidade !

Praia da Luz
Lote – Plot 
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Plot area: 1563m² 

Construction Area: 431,60m² 

Implantation Area:267,75m² 

This plot of land is located in Praia da 
Luz, a few meters from the village center 
and the beach and about 10 minutes 
from the city of Lagos.

With good access and views of the 
countryside and urbanization.

With the possibility of building a villa 
with 2 floors, 4 bedrooms, basement, 
garden and swimming pool.

It's a calm and well kept area. 

This is one of the last plots in the area! 

This plot of land is perfect for those who 
like to live centrally and be in the most 
desired area of the world. 

Excellent opportunity to build your 
dream home! 

0 Área do lote: 1563m² 

Área de construção: 431,60m² 

Área de implantação: 267,75m²

Este lote de terreno está localizado na
Praia da Luz, a poucos metros do
centro da vila e da praia e cerca de 10
minutos da cidade de Lagos.

Com bons acessos e com vista para o
campo e a urbanização.

Com a possibilidade da construção de
uma moradia de 2 pisos, 4 quartos,
cave, jardim e piscina.

É uma zona calma e bem conservada.

Este é um dos últimos lotes da área!

Este lote de terreno é perfeito para
quem gosta de viver centralmente e
estar numa área mais desejada do
mundo.

Excelente oportunidade de construir a
sua casa de sonho!
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