REF. ALI31729

495.000 € Parcel·la - En venda

Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Albufereta, Alicante
Espanya » Alicante » Albufereta » 03015

1.095m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Parcel·la de 1095 m² per a la construcció d'una vila
independent de 550 m² en venda en una urbanització
d'alt estàndard en ple desenvolupament amb viles
construïdes a Vistahermosa Norte, Alicante.
Lucas Fox presenta una de les millors parcel·les per construir una vila independent a
la nova zona de Vistahermosa Norte.
lucasfox.cat/go/ali31729

Es tracta d´una parcel·la de 1095 m² amb una façana de 20 metres, amb una zona amb
edificabilitat de 50 %. Així, es podria construir una vila independent de fins a 550 m²,
amb piscina i aparcament privat, distribuïda en dues plantes, més el solàrium i la
planta semisoterrani.
Com que la parcel·la s'ubica a la zona alta de Vistahermosa Norte, gaudeix de vistes
clares a tota la zona i les muntanyes d'Alacant. Està envoltada per tres costats de
viles ja construïdes.
Aquesta urbanització d'alt estàndard està en ple procés de construcció i en els
propers dos o tres anys arribarà a un punt de desenvolupament com la zona de PAU 5
els darrers anys. Per això mateix, aquesta parcel·la podria resultar molt interessant
com a inversió per al futur.
A prop tenim dos centres comercials, escoles i col·legis, hospital, centre mèdic i
diversos restaurants. A més, compta amb una comunicació excel·lent amb el centre
de la ciutat a 6 minuts, amb la platja a 10 minuts, amb la sortida a l'autovia a 4 minuts
i amb l'estació de tren a 7 minuts.
Si esteu buscant una parcel·la per construir la vostra futura casa per a vostè i família,
aquesta podrà ser una excel·lent opció. A més, també hi ha la possibilitat d'adquirir
una parcel·la de 600 m² o una de 1695 m².
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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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