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2.202m²
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ÖVERBLICK

Tomt på mer än 2 200 m2, med många möjligheter att
bygga ett hus, till salu, i Bellamar

Stor tomt på 2 202 m2 och har stor potential att bygga flerfamiljsbostad. Marken
ligger i ett urbaniserat område med all service: vattenförsörjning, el, naturgas,
avlopp, trottoarer och offentlig belysning.

Tomten uppfyller flerfamiljsförordningen 20a , enligt vilken 4 lägenheter på vardera
150 m2 eller 6 lägenheter på vardera 100m2 kan byggas, fördelade på bottenvåningen
plus två plan.

Idag har marken en bebyggd yta på 340 m2 för lager och kontor för industriellt bruk.

Marken ligger i det privilegierade området Bellamar, i ett utmärkt läge, ett steg från
stranden i Castelldefels. Denna speciella tomt är mycket bra ansluten, 1 minut från
Castelldefels kollektivtrafikstation med anslutning till Barcelona. Tomten ligger också
1 minut från de bästa restaurangerna i Castelldefels och stormarknader. Det utmärkta
vägnätet gör att Barcelona ligger 20 minuters bilresa bort och flygplatsen ligger bara
15 minuter bort, eftersom den ligger bredvid Castelldefels och är lättillgänglig från
motorväg C-32. Från tomten har vi nära till de prestigefyllda internationella skolorna,
såsom British School och LFG Bon Soleil.
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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.
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