
SÅLD

REF. POZ27691

495 000 € Plot - Såld
Excellent plot till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28290

4.440m²
Planlösning  

4.440m²
Totalyta

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Fantastisk 4400 m² tomt med bygglicens för 600 m²
lyxvilla i Club de Golf de Las Rozas, en mycket exklusiv
och säker utveckling, bara 20 minuters bilresa från
centrala Madrid.

Lucas Fox är glad att på exklusiv basis presentera denna unika möjlighet: en magnifik
4400 m² tomt med licens att bygga en 600 m² lyxvilla med exceptionell design över 3
våningar av en välkänd arkitekt.

Tomten befinner sig i en av de mest eftertraktade utvecklingen inom Madridsamhället
och huvudattraktionen är att man kan börja bygga detta drömhem direkt med den
redan beviljade bygglicensen, en process som normalt tar mer än 9 månader.

Invånarna kan njuta av en privilegierad utomhuslivsstil med de bästa
idrottsanläggningarna i dessa nordvästra förorter, samtidigt som de är i närheten av
stadens centrum. Inte bara erbjuder utvecklingen en toppklassig 18-håls golfbana,
men det finns också en tennisklubb och socialklubb med restauranger och gemensam
pool.

Sammanfattningsvis är Lucas Fox glad att presentera denna unika möjlighet att köpa
en tomt med bygglicens för 600 m² lyxvilla i den exklusiva Club de Golf Las Rozas-
utvecklingen.

Tomten är lätt att besöka.

Kontakta Lucas Fox via e-post eller telefon för att ordna en visning. Vi arbetar 7 dagar
i veckan för att anpassa oss till våra kunders behov.

Alternativt kan du besöka oss i vår nyligen öppnade vår Lucas Fox fastighetslounge
på Avenida de Europa 38 i Pozuelo för att diskutera dina krav mer detaljerat så att vi
kan hjälpa dig att hitta ditt perfekta hem eller din investering.
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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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