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1.580.000 € Parcel·la - En venda

Parcel·la de 1 dormitori en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya » Galicia » Pontevedra » 36637
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica finca amb una gran parcel · la edificable
d&#39;un total de 25.000 m², amb una petita vinya de
raïm albariño i edificacions i cases annexes en venda a la
zona de Meis, Pontevedra.
Aquesta finca situada a la zona de Meis ofereix la possibilitat de construir diversos
habitatges o un gran habitatge amb la seva vinya.
lucasfox.cat/go/vig30502

La zona de la vinya ofereix vi de raïm blanc albariño, i la seva grandària és
d'aproximadament 2.000 m². La finca està classificada com a propietat urbana.
Hi ha una petita casa, coberts, àrees d'emmagatzematge i petits edificis annexos que
s'empren per emmagatzemar productes agrícoles. L'habitatge principal i les zones
exteriors requereixen de renovacions parcials o completes.

Vistes a les muntanyes , Vinyes,
A prop del transport públic , A renovar, Pou,
Safareig, Traster, Vistes

És una excel·lent oportunitat per als que busquen construir un habitatge àmplia prop
de la costa de Sanxenxo i de les Rias Baixas ia la zona de Meis, famosa per comptar
amb els millors cellers d'Espanya pel seu raïm albariño.
La finca és ideal per a un promotor immobiliari o qualsevol que busqui construir una
bonica vila prop de la costa. El permís de planificació i el disseny han de presentar-se
a l'ajuntament per obtenir l'aprovació final.
Lucas Fox col·labora amb arquitectes reconeguts a la zona que podran ajudar en el
projecte i el disseny. Poseu-vos en contacte per més informació.
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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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