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620.000 € Parcel·la - En venda
Parcel·la en excel·lents condicions en venda a golf, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

977m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Una oportunitat fantàstica per construir-se una casa en
un enclavament privilegiat amb vistes al camp de golf.

Gran parcel·la de 977 m² situada a la millor zona del camp de golf gràcies a la seva
ubicació en una cantonada. Ofereix l'oportunitat de construir-se una habitatge
unifamiliar amb vistes al camp de golf.

El preu inclou el projecte d'habitatge i els estudis geològics del terreny. Tampoc és
necessari excavar per a la fonamentació i construcció d'un soterrani, el que suposa
importants estalvis.

Hi ha la possibilitat de comprar conjuntament el terreny adjacent de 1.423 m², el que
sumaria un total de 2.400 m² en què es poden construir sis cases adossades.

Es disposa de tots els documents necessaris. Una oportunitat veritable immillorable
per als que vulguin fer-se un habitatge unifamiliar espaiosa i exclusivament o bé per
a inversors que busquin una bona rendibilitat en un nombre major d'immobles de
menys grandària.

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

lucasfox.cat/go/ali19174

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Vistes, S'accepten mascotes ,
A prop dels col·legis internacionals
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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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