
REF. PDA39087

1 145 625 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i S'Agaró Centro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17248

966m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Parcella Marilla är en underbar tomt på 966 m² med
möjlighet att bygga en villa på gångavstånd från stranden
som ligger i det vackra området S´Agaró.

Lucas Fox presenterar denna magnifika byggtomt på 966 m². Det är en tomt med plats
för att bygga en exklusiv villa med alla moderna funktioner och tillhandahålla ett
förstklassigt hem för att dra fördel av läget så nära stränderna och vikar i S'Agaró, ett
verkligt privilegium. Denna tomt erbjuder också möjligheten att köpa tomten bredvid
för ytterligare 966 m².

Detta lugna bostadsområde ligger bara några minuter från Sant Feliu de Guíxols och
Platja d´Aro, och även inom bekvämt räckhåll från de andra populära
semesterorterna på Costa Brava.

En villa byggd här kan ha en vacker trädgård med en infinitypool med mark och första
våningen, plus en nedre våning.

En underbar möjlighet för den som vill bygga sitt drömhus vid havet.

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/pda39087
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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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