
VENDIDO

REF. RZS33674

375.000 € Terreno - Vendido
Terreno Excelentes condições à venda em Las Rozas, Madrid
Spain »  Madrid »  Las Rozas »  28290

1.135m²
area do terreno

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.pt Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Lindo terreno completamente plano e de esquina, com
uma área de 1135 m² com possibilidade de construção de
até 3 andares à venda em uma área urbana em Las Matas.

Lucas Fox apresenta à venda este fantástico terreno para construção, totalmente
plano e de esquina, com uma área de 1135 m². Trata-se de um terreno com uma área
edificável de 455 m², ou seja, 40% de habitabilidade e 20% de ocupação, numa
estrada urbana localizada em Las Matas, com excelentes condições.

O terreno está localizado em Los Peñascales, uma urbanização de prestígio na zona
noroeste de Madrid. Oferece um excelente estilo de vida e boa infraestrutura, além
de um ambiente natural com vistas espetaculares do Pardo. Tem uma vasta gama de
escolas privadas, concertadas e públicas na área.

É composto por equipamentos de água, luz, esgoto, iluminação pública e calçadas.
Este terreno está habilitado para habitação unifamiliar (vilas) e pode construir até
três pisos.

Em suma, é um terreno que oferece diferentes oportunidades para construir a sua
casa numa zona que lhe permite ter uma excelente qualidade de vida, rodeada de
espaços verdes naturais e vistas maravilhosas.

Contacte-nos para marcar uma visita. Você também pode nos visitar em nosso Lucas
Fox Property Lounge, na Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, para mais informações.

lucasfox.pt/go/rzs33674
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Lindo terreno completamente plano e de esquina, com uma área de 1135 m² com possibilidade de construção de até 3 andares à venda em uma área urbana em Las Matas.

