
REF. VIG38309

460 000 € Plot - Till salu
Nybyggd plot med 1 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36212

1
Sovrum  

1
Badrum  

200m²
Planlösning  

585m²
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
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Denna konstruktion är en del av en ny utveckling för en
enfamiljsvilla och ligger på en 585 m² stor tomt med pool.
Villan ska färdigställas och ritas av den blivande köparen.

Denna fastighet är en del av en ny utveckling för en enfamiljsvilla i ett lugnt område i
Alcabre.

Ett aktuellt projekt är på plats för ett designhem som består av en källare och två
plan som mäter totalt 470 m² byggd yta.

Det godkända projektet och aktiva licensen ingår i försäljningspriset och den har en
stor källare med parkeringsplats för tre bilar och ett personligt gym eller teater.

Huvudplanet och första våningen har ännu ingen distributionslayout och har en total
yta på 220 m².

Tomten mäter 585 m² och ligger intill ett hörn och gränsar till två tomma tomter där
det är förbjudet att bygga, vilket ger fri utsikt över det omgivande området.

Detta erbjudande passar alla som vill köpa mark och bygga sitt drömhus i ett trevligt
och lugnt bostadsområde inte långt från Vigos centrum, och några minuters
promenad från Samil och dess härliga strand.

En investerare som vill avsluta projektet och lägga ut det till försäljning hos Lucas
Fox, eftersom det finns en stor efterfrågan på nybyggda villor i området.

Vänligen kontakta Lucas Fox för mer information om det aktuella projektet och den
potential som denna fastighet erbjuder.

lucasfox.se/go/vig38309

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Förråd
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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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