REF. VIG27400

210 000 € Plot - Till salu

Plot till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien » Galicia » Pontevedra » 36378

2.000m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Bra möjlighet att skaffa en tomt på totalt 2000 m², som
vetter mot sydost med potential att bygga en eller två
villor.
Stor storlek hörntomt på totalt 2000 m² som vetter mot sydost, i ett bostadsområde i
Gondomar Pontevedra. Tomten är lättillgänglig via de viktigaste lokala vägarna,
belägen i en lugn och privat miljö omgiven av gröna områden. Det är bara 5 minuters
bilresa från närmaste strand och 10 minuter från Gondomars centrum.
Tomten erbjuder möjlighet att bygga ett hus på upp till 550 m². Det drar nytta av en
fantastisk sydostlig och västlig aspekt. Det finns också möjlighet att dela upp
fastigheten i två tomter och bygga två hem. Fastigheten har också naturligt källvatten.
Ett pågående projekt är på plats för ett designerhem, totalt 300 m².

lucasfox.se/go/vig27400
Utsikt över bergen, Utsikt,
Nära transportmedel

Platsen är lämplig för alla som vill köpa mark och bygga sitt drömhus i ett trevligt och
lugnt bostadsområde eller en utvecklare som vill köpa och skapa två villor.
Kontakta Lucas Fox för mer information om projektet.
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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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