
SÅLD

REF. GAV11454

350 000 € Plot - Såld
Excellent plot till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

1.451m²
Totalyta

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.se Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Bra läge, stor byggnad med panoramautsikt över grön
utsikt till Gavà.

Denna byggnad på 1.451 m² ligger 3,6 km från Gavà centrum, 10 minuter från
Barcelonas internationella flygplats och 20 minuter från Barcelona City. Området
erbjuder internationella skolor, sportanläggningar och gott om shopping och fritid.

Tomten har en total byggbar yta på 871,2 m², vilket ger en fastighet som upptar 25% av
tomten, med bottenvåning och 2 våningar med en maximal höjd av 9,15 meter.

Plotens gränser har följande mätningar:

Front - 8 meter
Sidor - 4 meter
Bakre - 8 meter

Tveka inte att kontakta oss för mer information om denna byggnadstomt till salu i
Gavà.

lucasfox.se/go/gav11454

Utsikt

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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