
REF. MAT34539

265 000 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i Sant Pol de Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Pol de Mar »  08395

659m²
Totalyta

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

Hörntomt med havsutsikt till salu i Sant Pol de Mar.

Denna tomt ligger i Sant Pol de Mar, en av de mest idylliska och charmiga städerna i
Maresme, intill havet och bara 35 minuter från Barcelona.

Denna mark kan köpas tillsammans med den intilliggande för att få totalt 1300 m², för
att bygga ett hus med havsutsikt och inom gångavstånd från stranden, en riktig lyx.
Den vänstra tomten har en yta på 649 m² och den högra tomten 659 m², så det hela
skulle ha en total yta på 1 308 m².

Det är mycket bra anslutet, några meter från den nationella motorvägen och mindre
än 5 minuter från motorvägen, vilket gör att vi kan göra vår vardag mycket
bekvämare. Perfekt för familjer i området, nära till skolor, service, allt inom räckhåll.

Om du vill kunna ta en promenad på stranden varje morgon är denna tomt idealisk.
Kontakta oss eller följ oss på @lucasfox_maresmecoast.

lucasfox.se/go/mat34539

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Utsikt,
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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