REF. MRS33163

375.000 € Parcel·la - En venda - Preu rebaixat

Parcel·la en excel·lents condicions en venda a Premià de Dalt, Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Premià de Dalt » 08338

1.003m²
Dimensions del terreny

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.cat

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Parcel·la amb vistes idíl·liques al mar ia la muntanya, amb
un projecte amb visat a renovar en venda a una ubicació
immillorable a Premia de Dalt.
Solar ubicat al centre de Premià de Dalt, amb unes vistes envejables al mar ia la
muntanya.
Es tracta d'una parcel·la que està força elevada del nivell de carrer, per la qual cosa
la casa disposarà de molta privadesa i unes vistes increïbles. El terreny té poc
desnivell i està ben condicionat per a una bona base. Té uns paràmetres urbanístics
de 0,40 m² per m², de manera que permet edificar més de 400 m² de casa, més el
garatge a la planta semisoterrani.

lucasfox.cat/go/mrs33163

Actualment hi ha un projecte visat que es podria desenvolupar, en cas que el nou
propietari estigués interessat.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Lucas Fox.
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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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