
REF. VIGR32745

1 000 € per månad Plot - Uthyrning
Plot med 1 Sovrum till uthyrning i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36156

1
Sovrum  

1
Badrum

+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

3,5 hektar rustik mark för uthyrning nära centrum av
Pontevedra. Fastigheten drar nytta av lokala transporter
och en liten skog i närheten och ligger 15 minuters bilresa
från stadens centrum.

En stor 3,5 hektar stor fastighet nära Pontevedras centrum. Fastigheten kan användas
för rustika eller jordbruksändamål, perfekt för vingårdar eller som jordbruksmark.

Fastigheten har egna vattenbrunnar och kan anslutas till kommunalt avlopp och el.
Bekvämt beläget nära en liten skog och en naturpark.

Detta skulle kunna anpassas till en entreprenör som vill starta ett nytt projekt eller
ett företag som vill utöka användningen och vara nära Pontevedra, Galicien.

lucasfox.se/go/vigr32745

Utsikt över bergen, Trädgård, Naturligt ljus,
Utsikt, Nära transportmedel

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

Tillgänglig nu!
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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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	3,5 hektar rustik mark för uthyrning nära centrum av Pontevedra. Fastigheten drar nytta av lokala transporter och en liten skog i närheten och ligger 15 minuters bilresa från stadens centrum.

