
Huge plot of land located in Cerro
das Mós, with the permission to
build 1 2-storey villa with sea
view. Plot of land with an area of
1104m2 and a construction area
of 250m2.
There is a windmill on the plot
with an area of 33m2.

Refª L810LG             Preço/Price: € 637.000,00

Enorme Lote de terreno situado no
Cerro das Mós, com a permissão
para construir 1 moradia de 2 pisos
com vista mar.
Lote de terreno com a área de
1104m2 e a área de construção de
250m2. Existe um moinho de vento
no lote com a area de 33m2.

Lagos 
Lote para construir

Huge Plot of land with permission to build 2-storey villa. Near 
the Main Avenue of the city of Lagos, the Marina and all services.
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Plot area: 1104m²
Constrution area: 250m²

Plot area: 5440m

Plot of land, with windmill, to build 2 storey
villa, with sea view from the 1st floor.
Located in the urbanization Cerro das Mós,
within walking distance of the main avenue of
Lagos, the shops, the Marina and the city
center of Lagos.

Plot of LAND with 1104M² for construction
situated on the highest point of the
urbanization of Cerro das Mós.
With permission to build a 2 storey building
with a construction area of 250M².
There is a ruin of a windmill with the area of
33m², which needs to be rebuilt and
maintained as part of the construction of the
property.

Área do lote: 1104m²
Área de construção: 250m²

Área do lote:
E

Lote de terreno, com moinho de vento, para
construir moradia de 2 pisos, com vista mar
do 1º andar.
Situa-se na urbanização Cerro das Mós, a
uma curta distancia a pé da Avenida
principal de Lagos, do comercio, da Marina e
do centro da cidade de Lagos.

Lote de TERRENO com 1104M² para
construção situado no ponto mais alto da
urbanização do Cerro das Mós.
Com a permissão para construir um imóvel
de 2 pisos, com a área de construção de
250M².
Existe uma ruina de moinho de vento com a
área de 33m², o qual necessita de ser
reconstruir e mantido como fazendo parte
da construção da propriedade.

www.avenidaproperty.com Lic.AMI 9393                info@avenidaproperty.com

(00351) 282 760 890 (número fixo nacional)                      (00351) 918 544 460 (número móvel nacional) 



www.avenidaproperty.com Lic.AMI 9393                info@avenidaproperty.com

(00351) 282 760 890 (número fixo nacional)                      (00351) 918 544 460 (número móvel nacional) 



www.avenidaproperty.com Lic.AMI 9393                info@avenidaproperty.com

(00351) 282 760 890 (número fixo nacional)                      (00351) 918 544 460 (número móvel nacional) 


