
SÅLD

REF. LFS7117

3 000 000 € Plot - Såld
Plot till salu i Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

6,869m²
Byggyta  

6,869m²
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

3 angränsande byggplatser på totalt 6 869 m² med
fantastisk utsikt över Maresme-kusten och Barcelonas
stad. Att bygga en lyxig herrgård av din egen design

En underbar investeringsmöjlighet att köpa 3 byggplatser som totalt mäter 6 869 m².
Tomterna kan säljas tillsammans eller individuellt och ger möjlighet att bygga en
fastighet i det mest exklusiva bostadskomplexet vid Maresme-kusten.

Tomterna kan köpas under ett av följande tre alternativ:

1. Alla tre tomterna (A, B och C) tillsammans: 6 869,19 m²

2. Plott A och C tillsammans: 4 487,51 m²

3. Tomt B individuellt: 2 489,17 m²

Supermaresme ligger bara 35 minuters bilresa från Barcelona och erbjuder en 24-
timmars privat säkerhetstjänst med CCTV-system, exklusiva idrottsanläggningar (med
tennis- och padelbanor) och en trädgård och underhållsservice. Port Balís privata
marina ligger mindre än 10 minuter bort, liksom 3 golfbanor.

Mer information och planer finns tillgängliga på begäran.

lucasfox.se/go/lfs7117

Havsutsikt, Trädgård
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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.

REF. LFS7117

3 000 000 € Plot - Såld
Plot till salu i Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

6,869m²
Byggyta  

6,869m²
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

	3 angränsande byggplatser på totalt 6 869 m² med fantastisk utsikt över Maresme-kusten och Barcelonas stad. Att bygga en lyxig herrgård av din egen design

