REF. MAT34539

265.000 € Parcel·la - En venda

Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Sant Pol de Mar, Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Pol de Mar » 08395

659m²
Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.cat

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Parcel·la cantonera amb vistes mar en venda a Sant Pol
de Mar.
Aquesta parcel·la es troba a Sant Pol de Mar, una de les poblacions més idíl·liques i
amb més encant del Maresme, a tocar del mar ia tan sols 35 minuts de Barcelona.
Aquest terreny es pot adquirir conjuntament amb l'adjacent per obtenir un total de
1300 m², per construir una casa amb vista mar ia poca distància a peu de la platja, tot
un luxe. La parcel·la esquerra compta amb una superfície de 649 m² i la parcel·la
dreta 659 m², per tant el conjunt seria d'un total de 1.308 m².

lucasfox.cat/go/mat34539
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Vistes, A prop del transport públic

Està molt ben comunicada, a pocs metres de la carretera nacional ia menys de 5
minuts de l´accés de l´autopista, cosa que ens permetrà que el nostre dia a dia sigui
molt més còmode. Ideal per a famílies per la zona, a prop de col·legis, serveis, tot al
nostre abast.
Si voleu poder fer una passejada cada matí per la platja, aquesta parcel·la és ideal.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres o seguiu-nos a @lucasfox_maresmecoast.

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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