
REF. ALI37781

998 000 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i San Juan, Alicante
Spanien »  Alicante »  San Juan Alicante »  03550

3.000m²
Planlösning  

1.199m²
Totalyta

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

1 199 m² tomt med byggbar yta för en bottenvåning plus
ytterligare 5, med totalt 3 000 m² till salu nära stadshuset
och det nya biblioteket i Sant Joan d'Alacant, perfekt för
hyreslägenheter.

Lucas Fox presenterar denna tomt med mycket potential bredvid stadshuset och
Rambla de la Libertad i Sant Joan d'Alacant. Eftersom det ligger nära sjukhuset Sant
Joan och stadens centrum, är det idealiskt för att bygga en byggnad med lägenheter
för uthyrning eller försäljning.

Tomten mäter 1 199 m², med möjlighet att bygga en bottenvåning, plus ytterligare fem
våningar, med en total byggbar yta på 3 000 m², exklusive källaren.

Incidens av tomten i konstruktionen: 330 euro/m². Tomtförekomst per lägenhet: ca.
30 000 euro.

Det är nära till tåg, bussar, köpcentra, vårdcentraler, skolor, sjukhus, parker,
bibliotek, barer och restauranger; alla nödvändiga tjänster för ett liv nära stadens
centrum.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ali37781

REF. ALI37781

998 000 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i San Juan, Alicante
Spanien »  Alicante »  San Juan Alicante »  03550

3.000m²
Planlösning  

1.199m²
Totalyta

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/ali37781
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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