
REDUCERAT PRIS

REF. GAV9396

900 000 € Plot - Till salu - Reducerat pris
Nybyggd plot till salu i Bellamar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Bellamar »  08860

656m²
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

Fantastisk byggnads tomt på 656 m² med härlig
havsutsikt till salu i det exklusiva bostadsområdet
Bellamar, inom gångavstånd från Castelldefels
bekvämligheter och strand.

Tomtens läge är perfekt eftersom det inte kan finnas någon byggnad framför den,
vilket gör läget för fastigheten exklusiv. Det finns få tomter i området för konstruktion
med dessa vyer och funktioner.

Köparen kan bygga på 75% av tomten och skapa en bottenvåning och 2 övre våningar.
som täcker totalt 492 m² med högst 196,80 m² på varje våning. Fastigheten kan ha en
högsta höjd av 9,15 meter och ett avstånd på 5 meter från fram- och bakkanten och 3
meter på varje sida. En extra byggnad kan byggas med en höjd av 3,30 meter som
täcker 5% av tomten.

Detta är en idealisk tomt att bygga ett fantastiskt familj hem på ett utmärkt läge i
Castelldefels. Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/gav9396

Havsutsikt, Utsikt
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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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