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ÖVERBLICK

Två platta, sydvästvända tomter med fantastisk utsikt
över havet och landskapet till salu i Mas Nou-
utvecklingen, nära Platja d&#39;Aro, på Costa Brava.
Möjlighet att bygga ett stort familjehem.

Två utmärkta tomter på 1 842 m² respektive 1 554 m² till salu på Costa Brava. De ligger
i den exklusiva Mas Nou -utvecklingen, nära Platja d'Aro, på Costa Brava.

Tomterna har en sydvästlig orientering med magnifik långtgående utsikt över
Medelhavet och de vackra kullarna på den katalanska landsbygden.

Tomterna har tillgång till grundtjänster (vatten och el) och det är möjligt att bygga ett
fristående hus fördelat på bottenvåningen och en nedre bottenvåningen.

Ett hus kan byggas på de två tomterna med en maximal storlek på 552 m². Den nedre
bottenvåningen ingår inte i den totala tillåtna konstruktionen, endast konstruktion
över marknivå.

Hör av dig för mer information.

lucasfox.se/go/lfcb1210

Havsutsikt, Utsikt över bergen, Utsikt

Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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