
REF. PDA29875

520.000 € Perceel - Te koop
Excellent perceel te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

2.002m²
Perceeloppervlakte

+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

Roca Sol - fantastische bouwgrond met prachtig uitzicht
op zee te koop in een van de meest exclusieve
ontwikkelingen van Platja d&#39;Aro en op slechts 5
kilometer van het strand.

Dit perceel is gelegen in de woonwijk Mas Nou, in Platja d'Aro, een van de meest
populaire steden aan de Costa Brava.

Het is een hellend perceel, ideaal voor het bouwen van een luxe huis vlakbij enkele
van de mooiste stranden van de Costa Brava en op een paar kilometer van
gastronomische restaurants, winkels, cafés, enz.

Een hier gebouwd huis zou een prachtige tuin kunnen hebben met een infinity pool
en uitzicht op zee vanuit alle delen van het huis. Er zou een luxe huis van 400 m²
kunnen worden gebouwd met begane grond en eerste verdieping, plus een lagere
begane grond.

Een prachtige kans voor degenen die het huis van hun dromen aan zee willen
bouwen.

lucasfox.co.nl/go/pda29875

Zeezicht
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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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