REF. VAL14968

734 000 € Plot - Till salu - Reducerat pris

Plot till salu i Palacio de Congresos, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Palacio de Congresos » 46025

1,668m²

382m²

Planlösning

Totalyta

REDUCERAT PRIS
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Tomt med en byggnadsarea på 1 668 m² för socialt
boende, till salu i ett uppåtgående område.
Denna tomt på Calle Rio Bidasoa ligger i ett område som för närvarande är under
utveckling, norr om staden, nära Ronda Norte, grannskapet Benicalap och Avenida
Juan XXIII.
Tomten mäter 382 m², ger en byggnadsarea på 1 668 m², med möjlighet att bygga en
bottenvåning plus sju våningar med lägenheter och en takvåning. Den är avsedd för
kommersiella lokaler på nedre plan och sociala bostäder.
Kontakta oss för mer information om denna intressanta möjlighet norr om Valencia.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

