
VENUT/UDA

REF. VAL21232

385.000 € Parcel·la - Venut/uda
Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Los Monasterios, València
Espanya »  València »  Los Monasterios »  46500

1,187m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Possibilitat de construir una vila a mida amb vistes al mar
ia la muntanya d&#39;aproximadament 500 m² construïts
amb orientació sud-est.

La parcel·la se situa en un dels carrers més tranquil·les de la urbanització Els
Monestirs, concretament a la fase 3, amb carrers més actuals, així com instal·lacions
d'enllumenat i escomeses de llum, aigua i gas.

Es tracta d'una parcel·la rectangular de 1187 m² amb un desnivell d'uns 2 metres i
l'entrada més baixa que la part posterior del terreny. Aquest terreny li ofereix
l'oportunitat de construir un habitatge a mida, tenint en compte les següents
especificacions a confirmar per l'ajuntament:

Ocupació màxima del sòl: 35% 
Edificabilitat màxima: 0,28 
Alçada de sostre màxima: 8 metres

Un altre avantatge d'aquesta parcel·la és la seva proximitat al club social de la
urbanització. Així mateix, si busca una parcel·la de majors dimensions, tenim a la
venda la parcel·la contigua de 1080 m2 per 350.000 euros.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/val21232
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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