
VENDIDO

REF. GAV18599

850.000 € Terreno - Vendido
Terreno Excelentes condições à venda em Gavà Mar, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

1.410m²
area do terreno

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.pt Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Lote magnífico, plano, pronto para construir, para venda
em uma excelente localização em Gavà Marítimo

Este lote magnífico para um edifício unifamiliar situa-se numa área residencial
privada e tranquila, rodeada de pinheiros e apenas a 800 metros da praia. O enredo é
de canto, plano e pronto para construção.

De acordo com o plano urbano da Generalitat de Catalunya, o terreno tem as
seguintes características de construção:

* SUBZONA 20a / 11 (VIII) Família Solteira * 
Terreno: 1.389 m² 
Construível (0,50) = 694,5 m² 
Ocupação no andar (0,20) = 277,8 m² 
Altura: 9,15 m 
Plantas: PB + 2 Plantas em altura 
Fronteira: Frente (8 m) - Lado (5 m) - Fundo (8 m)

Uma área maravilhosa para casais e famílias com crianças, localizada perto de
transportes públicos e todos os tipos de serviços. O Aeroporto Internacional El Prat
fica a apenas 10 minutos de distância. Próximo a ele, há um berçário, e a escola
internacional fica a 200 metros de distância.

lucasfox.pt/go/gav18599

Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.

REF. GAV18599

850.000 € Terreno - Vendido
Terreno Excelentes condições à venda em Gavà Mar, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

1.410m²
area do terreno

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.pt Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.pt/go/gav18599
https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt

	Lote magnífico, plano, pronto para construir, para venda em uma excelente localização em Gavà Marítimo

