
REDUCERAT PRIS

REF. SIT4088

1 000 000 € Plot - Till salu - Reducerat pris
Plot till salu i Terramar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

1,708m²
Byggyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Mycket stor tomt med utsökt havsutsikt på det mest
exklusiva läget i Sitges.

Stor sluttande tomt på 1 708 m² på ett mycket privilegierat läge i det exklusiva
bostadsområdet Can Girona, ett gated community nära Dolce Hotel och drygt 10
minuter från Sitges centrum och stranden.

Tomten erbjuder en spektakulär utsikt över havet och det omgivande grönska från
sitt upphöjda läge. Det ger möjlighet att bygga på cirka 15% av tomten plus en nivå,
cirka 600 m² med terrasser.

En underbar, säker plats för ett rymligt sommarhus eller familjhem i ett exklusivt
område.

lucasfox.se/go/sit4088

Havsutsikt, Trädgård, Parkering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel

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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