
SÅLD

REF. LFS7062

235 000 € Plot - Såld
Plot till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrils »  08348

747m²
Planlösning  

747m²
Totalyta

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.se Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Förortsplan som ligger på lugn gata, bara 2 minuters
promenad från byns centrum. Sydvästläge med
havsutsikt. Möjlighet att bygga hus på upp till 450m2 över
2 våningar plus källare och garage

Denna byggnads tomt på 747m2 är bekvämt beläget nära centrum av den attraktiva
byn Cabrils. På en lugn gata är det gångavstånd till många av butikerna, kaféerna och
restaurangerna i staden. Tomten erbjuder god utsikt över byn och ut till havet. Det
föregående huset har rivits men många av stödmurarna kan återanvändas för att
minska byggkostnaderna.

Tomten erbjuder god tillgång till Barcelona, som ligger bara 25 minuter med bil. De
lokala stränderna är en 5-10 minuters bilresa och den närmaste internationella
skolan i Alella ligger bara 5 km bort.

Det finns en möjlighet att köpa den angränsande tomten på 1 060m2 för att bygga ett
större hus eller ha en större trädgård.

Kontakta oss för mer information om bygglov och topografiplaner.

lucasfox.se/go/lfs7062
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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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