
SÅLD

REF. MAT26140

890 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 1,900m² Trädgård till salu i Sant Andreu de
Llavaneres
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

4
Sovrum  

4
Badrum  

300m²
Planlösning  

2.100m²
Totalyta  

1.900m²
Trädgård

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.se Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Tomt till salu i Sant Andreu de Llavaneres. Denna
magnifika tomt, med enorm potential, ligger i
Rocaferrera-utvecklingen.

Utnyttja möjligheten att bygga ett specialdesignat hem, helt efter eget tycke, i ett av
de mest eftertraktade områdena i Sant Andreu de Llavaneres.

Denna magnifika tomt, med fantastisk utsikt, ligger mycket nära Rocaferrera Avenue,
en av de mest eftertraktade platserna i staden. Tomten täcker 2100 m² mark till ett
mycket konkurrenskraftigt pris.

Denna tomt ger dig möjligheten att bo i Maresme-regionen och njuta av dess klimat
och gastronomi 365 dagar om året. Missa inte denna otroliga möjlighet.

lucasfox.se/go/mat26140

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Grillplats
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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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