Ref. GB022

€ 190 000,00
 TERRENO

 COMPRAR

 NOVO

PARCHAL - LAGOA (ALGARVE) | FARO

0

352.00m²

Descrição

*** FAÇA UMA COMPRA INTELIGENTE E REFLETIDA. CONSULTE-NOS!!

Domus Dreams apresenta terreno para Venda em Lagoa com 352 Metros Quadrados está pronto para a construção de um
edifício de 4 apartamentos e 2 escritórios.
Aninhado entre dois outros edifícios de apartamentos, este lote de terreno está localizado numa zona residencial e perto de
todas as comodidades. E também fica do outro lado do Rio Arade e de Portimão.
Lagoa é uma bela mistura do antigo e do novo com suas áreas rurais e modernos resorts à beira-mar. Além disso, uma
importante área para vinho e está localizada no topo de uma colina com vista para o que costumava ser uma lagoa (Lagoa).
Vários fatores contribuíram para a popularidade da cidade. Ou seja, a beleza de suas praias, modernos alojamentos turísticos,
campos de golfe e patrimônio cultural. Além disso, panejamento ordenado do uso da terra na área, estabilidade social e
cidadãos amigáveis.
Lagoa continua a melhorar as instalações e a organizar eventos de interesse para os turistas. Cada verão acolhe uma grande
exposição de produtos artesanais. O evento acontece no Parque de Feiras e Exposições de Lagoa, conhecido pela sigla
oficial FATACIL .
Certos edifícios históricos foram renovados para usos culturais na cidade. Destacam-se a Biblioteca Municipal e o Convento
de São José ( Convento de São José ). É o Centro Cultural da Cidade de Lagoa onde decorrem vários espetáculos e diversas
exposições.
Da mesma forma, o Auditório Municipal acolhe inúmeros espetáculos e outros eventos todas as semanas. Muitas atividades
culturais decorrem no Parque Municipal de Fontes a norte de Estômbar. Durante todo o ano, os residentes podem desfrutar
de teatro, danças e canções folclóricas tradicionais.
Concluindo, este Terreno à Venda com 352 Metros Quadrados em Lagoa é uma ótima escolha para quem pretende construir
a sua casa de sonho a partir do zero. Quer se trate de uma casa de férias, uma propriedade de investimento ou mesmo uma
residência permanente, este terreno está perfeitamente localizado e próximo de todas as comodidades.

**** Não encontra o que procura? Precisa de crédito? Não sabe como fazer? Precisa de acompanhamento proﬁssional?
Contacte-nos! É gratuito e ﬁcará informado. Trataremos das suas simulações bancárias e acompanharemos o seu processo
de crédito até à compra da sua casa nova! ****

*** MAKE AN INTELLIGENT PURCHASE THOUGHTS. CONSULT US!!

Domus Dreams presents this well-located 352 Square Meter Land for Sale in Lagoa is ready for the construction of a 4apartment and 2 office building.
Nestled between two other apartment buildings, this plot of land is located in a residential area and close to all amenities. And it
is also just across the Rio Arade and Portimão.
Lagoa is a beautiful mix of old and new with its rural areas and modern beachfront resorts. Also, an important area for wine and
is located at the top of a hill overlooking what used to be a lagoon (Lagoa in Portuguese).
Various factors have contributed to the city’s popularity. Namely, the beauty of its beaches, modern tourist accommodation,
golf courses and cultural heritage. Moreover, orderly planning of land-use within the area, social stability, and friendly citizens.
Lagoa continues to improve facilities and organize events of interest to tourists. Each summer it hosts a large exhibition of craft
products. This event is at the Parque de Feiras e Exposições de Lagoa (Fair and Exhibition Grounds of Lagoa), known by its
official name’s acronym FATACIL.
Certain heritage buildings have been renovated for cultural uses in the city. Notably the Municipal Library and theConvento de
São José (St. Joseph Convent). It is the Cultural Centre of the City of Lagoa where various shows and a variety of exhibitions
take place.
Similarly, the Municipal Auditorium hosts numerous shows and other events each week. Many cultural activities take place at
the Parque Municipal de Fontes north of Estombar. All year round residents can enjoy theatre, dances, and traditional folksongs.
In conclusion, this 352 Square Meter Land for Sale in Lagoa is a great choice for anyone looking to build their own dream
home from scratch. Whether it’s a holiday home, an investment property or even a permanent residence, this plot is perfectly
located and within close proximity to all amenities.

**** Can not ﬁnd what you are looking for? Do you need credit? Don't know how to do it? Do you need professional support?
Contact us! It's free and you will be informed. We'll take care of your banking simulations and monitor your credit process right
up to the purchase of your new home! ****

Mais detalhes
Área do terreno: 352,00 m²

