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OMSCHRIJVING

Stedelijk perceel om een huis te bouwen of hoogwaardige
zorgfaciliteiten op een strategische spraakmakende
locatie

806 m² perceel op Avenida Albufereta, waarvan de buren particuliere huizen en
gezondheidsfaciliteiten omvatten, zoals Instituto Bernabeu, Dr. Orts en Vissum, onder
anderen. Daarom zou het de perfecte gelegenheid zijn voor diegenen die in een
uitzonderlijke omgeving willen wonen of willen investeren in een gebouw met een
soortgelijk doel als de naburige vestigingen.

Het perceel bevindt zich ook op minder dan 15 minuten lopen van het historische
bospark in de berg Serra Grossa.

Er is ook de mogelijkheid om het aangrenzende perceel te kopen. Neem voor meer
informatie contact met ons op.

lucasfox.co.nl/go/ali18999

Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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