
REF. AND14942

Prijs op aanvraag Perceel - Te koop
Excellent Perceel te koop in La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

621m²
Plattegrond  

670m²
Perceeloppervlakte

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.co.nl Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Perceel van 670 m² voor het bouwen van een vrijstaand
huis in het dorp Pal, op 6 minuten van La Massana en op 2
minuten van het skigebied Vallord.

Bouwperceel van 670 m² met toegang via de weg te koop in het mooie dorpje Pals, in
een prachtige natuurlijke omgeving met een prachtig uitzicht op het bos Pal. Het ligt
op 6 minuten van La Massana, op 2 minuten van het skigebied Vallnord en op 12
minuten van Andorra la Vella en de winkelcentra. De nabijheid van het centrum van
Andorra en La Massana maakt het een perfect gebied om te skiën in de winter en
ontspanning tijdens de lange droge Andorrese zomers.

Het perceel is klaar voor de bouw van een vrijstaand huis met een maximaal
toegestane hoogte van 13,85 meter, een maximale bezetting van 33% van het perceel
boven de grond en 100% voor ondergrondse vloeren.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over dit bouwperceel in
Pals.

lucasfox.co.nl/go/and14942

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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	Perceel van 670 m² voor het bouwen van een vrijstaand huis in het dorp Pal, op 6 minuten van La Massana en op 2 minuten van het skigebied Vallord.

