
VERKOCHT

REF. LFCB1210

450.000 € Perceel - Verkocht
perceel te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

3.396m²
Plattegrond

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Twee vlakke percelen op het zuidwesten met een prachtig
uitzicht op de zee en het landschap te koop in de
ontwikkeling van Mas Nou, in de buurt van Platja
d&#39;Aro, aan de Costa Brava. Mogelijkheid tot het
bouwen van een grote gezinswoning.

Twee uitstekende percelen van respectievelijk 1.842 m² en 1.554 m² te koop aan de
Costa Brava. Ze bevinden zich in de exclusieve ontwikkeling Mas Nou, in de buurt van
Platja d'Aro, aan de Costa Brava.

De percelen hebben een zuidwestelijke oriëntatie met een prachtig weids uitzicht op
de Middellandse Zee en de mooie heuvels van het Catalaanse platteland.

De percelen hebben toegang tot basisvoorzieningen (water en elektriciteit) en het is
mogelijk om een onafhankelijk huis te bouwen, verdeeld over een begane grond en
een lagere begane grond.

Op de twee percelen kan een woning worden gebouwd met een maximale grootte
van 552 m². Het souterrain wordt niet meegerekend in de totaal toegestane
constructie, alleen bovengrondse constructie.

Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/lfcb1210

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Uitzicht

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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