REF. CBR17422

€2,000,000 Perceel - Te koop

Excellent Perceel te koop in Cadaqués, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Cadaqués » 17488

3,714m²
Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
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OMSCHRIJVING

Groot perceel aan zee te koop met de mogelijkheid om
een huis van 370 m² te bouwen, tegenover het eiland Port
Lligat.
Dit uitstekende perceel meet 3.714 m² is gelegen aan de kust, tegenover het eiland
Port Lligat, in een zeer rustige en private omgeving, omringd door groene ruimte. Het
ligt op slechts 5 minuten rijden van Cadaqués en net onder het perceel zijn er twee
prachtige baaien waar u gemakkelijk bij kunt.
Het perceel biedt de mogelijkheid om een huis te bouwen van maximaal 370 m²,
verdeeld over twee verdiepingen, met een spectaculair uitzicht op de zee en het
eiland Port Lligat. Een kans om uw droomhuis te bouwen op een van de meest
exclusieve locaties in het gebied.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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