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ÖVERBLICK

Tomt på 1 095 m² för uppförande av en fristående villa på
550 m² till salu i ett bostadsområde av hög standard i full
utveckling med byggda villor i Vistahermosa Norte,
Alicante.

Lucas Fox presenterar en av de bästa tomterna för att bygga en fristående villa i det
nya området Vistahermosa Norte.

Det är en tomt på 1 095 m² med en fasad på 20 meter, med en byggbar yta på 50 %.
Således skulle en villa på upp till 550 m² kunna byggas, med pool och privat
parkering, fördelat på 2 våningar, plus solarium och nedre våningen.

Eftersom tomten ligger i det övre området av Vistahermosa Norte, har den fri utsikt
över hela området och bergen i Alicante. Det är omgivet på tre sidor av redan byggda
villor.

Denna högklassiga utveckling håller på att byggas och under de kommande två eller
tre åren kommer den att nå en utvecklingspunkt som PAU 5-zonen de senaste åren.
Av denna anledning kan denna tomt vara mycket intressant som en investering för
framtiden.

I närheten har vi två köpcentrum, skolor och högskolor, sjukhus, vårdcentral och flera
restauranger. Dessutom har det utmärkt tillgång till stadens centrum på 6 minuter,
med stranden på 10 minuter, med tillgång till motorvägen på 4 minuter och med
tågstationen på 7 minuter.

Om du letar efter en tomt för att bygga ditt framtida hem åt dig och din familj kan
detta vara ett utmärkt alternativ. Utöver det finns även möjlighet att förvärva en tomt
på 600 m² eller en på 1 695 m².

lucasfox.se/go/ali31729

Utsikt över bergen, Utsikt,
Nära transportmedel
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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