
REF. GAV11635

850 000 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

1.046m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Stor tomt med fantastisk havsutsikt till salu i Montemar,
8 minuter från stranden och flygplatsen.

Stor tomt till salu i Montemar med vacker havsutsikt. Det lugna läget är omgivet av
grönområden och ligger bara 7 minuter från British School, 10 minuter från centrum
av Montemar och 8 minuter från stranden. Dessutom, med flygplatsen bara 8 minuter
bort och centrum av Barcelona 25, är det det perfekta läget för frekventa flygplan och
pendlare.

Tomten erbjuder utmärkt potential att bygga en helt ny fastighet, som ett privat hem
eller att senare sälja eller hyra, ett intressant investeringsalternativ.

Med få tillgängliga tomter i detta område är detta en spännande möjlighet på ett
utmärkt läge.

lucasfox.se/go/gav11635

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Naturligt ljus, Utsikt, Nära transportmedel,
Exteriör
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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. GAV11635

850 000 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

1.046m²
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

	Stor tomt med fantastisk havsutsikt till salu i Montemar, 8 minuter från stranden och flygplatsen.

