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OMSCHRIJVING

Goede gelegenheid om een perceel van in totaal 2.000 m²
te verwerven, gelegen op het zuidoosten met de
mogelijkheid om één of twee villa&#39;s te bouwen.

Ruime hoekkavel van in totaal 2.000 m² op het zuidoosten gelegen in een woonwijk
van Gondomar Pontevedra. Het perceel is gemakkelijk bereikbaar via de doorgaande
lokale wegen, gelegen in een rustige en besloten omgeving omgeven door groen. Het
ligt op slechts 5 minuten rijden van het dichtstbijzijnde strand en 10 minuten van het
stadscentrum van Gondomar.

Het perceel biedt de mogelijkheid om een huis te bouwen van maximaal 550 m². Het
profiteert van een fantastisch zuidoostelijk en westelijk aspect. Tevens is er de
mogelijkheid om het pand op te splitsen in twee percelen en twee woningen te
bouwen. Ook beschikt het pand over natuurlijk bronwater. Er loopt een lopend
project voor een designwoning van in totaal 300 m².

De locatie is geschikt voor iedereen die land wil kopen en zijn droomhuis wil bouwen
in een aangename en rustige woonwijk of voor een projectontwikkelaar die twee
villa's wil kopen en bouwen.

Neem contact op met Lucas Fox voor meer informatie over het project.

lucasfox.co.nl/go/vig27400

Uitzicht op de bergen, Uitzicht,
Dichtbij openbaarvervoer
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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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