
SÅLD

REF. GAV18599

850 000 € Plot - Såld
Excellent Plot till salu i Gavà Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Gavà Mar »  08850

1,410m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Fantastisk platt tomt, redo att bygga vidare till salu på ett
utmärkt läge i Gavà Marítimo

Denna magnifika tomt för en fristående byggnad ligger i ett privat och lugnt
bostadsområde omgiven av tallar och bara 800 meter från stranden. Denna hörnplott
är platt och klar för konstruktion.

Enligt Generalitat de Catalunyas stadsplan har tomten följande byggkaraktäristika:

* AVSNITT 20a / 11 (VIII) En familj 
Tomt: 1 389 m² 
Golvytaförhållande (0,50) = 694,5 m² 
Mark täckning (0,20) = 277,8 m² 
Höjd: 9,15 m 
Golv: bottenvåning + 2 våningar 
Gränser: Fram (8 m) - Sida (5 m) - Bakgrund (8 m)

Ett underbart område för par och familjer med barn, beläget nära kollektivtrafik och
alla slags tjänster. El Prat internationella flygplats ligger bara 10 minuter bort.
Bredvid det finns en plantskola, och den internationella skolan ligger 200 meter bort.

lucasfox.se/go/gav18599

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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