
REF. VIG34333

375 000 € Plot - Till salu
Nybyggd plot till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36969

779m²
Totalyta

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.se Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Tomter tillgängliga med fantastisk havsutsikt till
mynningen och yachthamnen i Sangenjo, Galicien, ett kort
köravstånd till stadens centrum.

Views at Port Reis är en fastighet på en kulle som ligger i ett bostadsområde i
Sangenjo, Galicien. Fastigheten består av 6 byggtomter från 780 m2 till 1.114 m2. Det
finns för närvarande fyra tillgängliga och utgångspriset är 375 000 euro. Tomterna
erbjuder den naturliga skönheten med panoramautsikt över havet av Rias Baixas, alla
i söderläge, med rikligt solljus hela dagen.

Lokala planbestämmelser tillåter byggandet av en fristående villa med följande
egenskaper.

Total byggnadsstorlek upp till 40 % av tomtstorleken.
Bottenvåning plus en våning.
Minsta avstånd på 3 meter mellan villan och gränserna och 4 meter på framsidan.
Ytterligare detaljer om planbestämmelser kan lämnas på begäran. Tveka inte att
kontakta Lucas Fox för ytterligare information.

lucasfox.se/go/vig34333

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Naturligt ljus, Utsikt, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor

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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