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DESCRIPCIÓ

Finca per al desenvolupament d&#39;un projecte geriàtric
privat perfecte per a inversors a Maó.

Finca de 6.527 m² de parcel·la per construir un geriàtric amb una superfície
construïda d'aproximadament 5.000 m² (en planta soterrani, planta baixa, primera i
segona planta) a una de les zones residencials més conegudes i més ben
connectades de Maó.

El projecte contempla la construcció d'un centre residencial per a la tercera edat
modern i funcional, respectant l'edifici original d'estil neoclàssic, al qual
s'incorporarà un nou edifici d'estil arquitectònic modern per guanyar mida,
funcionalitat i capacitat de 100 habitacions. El geriàtric compta amb llicència dobra
concedida per lAjuntament de Maó

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquest
producte dinversió tan interessant.

La informació descrita aquí és merament informativa i se suposa exacta, no obstant,
les dades a dalt referides poden estar subjectes a errors, canvis de preu o
modificacions de condicions sense avís previ.

lucasfox.cat/go/men26428

Llum natural, A renovar
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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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