REF. MRS28330

500 000 € Plot - Till salu -

Excellent plot till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Cabrils » 08348

2.013m²
Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
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Totalyta

ÖVERBLICK
lucasfox.se/go/mrs28330

Stor 2,013 m² tomt med utsikt över havet och bergen,
beläget i stadsdelen Sant Crist, Cabrils.
Tomten ligger i den charmiga staden Cabrils, i det lugna bostadsområdet Sant Crist,
nära centrum och alla tjänster.
Marken är på 2 013 m², är ganska platt och har utsikt över havet och bergen samt
mycket privatliv.
Med en byggbar yta på 0,40 m² / m² möjliggör den en beläggning på 20%, varför ett
fristående hus på cirka 800 m² kan byggas på två våningar plus vinden.
På grund av dess urbana egenskaper kan tomten inte delas in i två tomter, men det
skulle möjliggöra byggandet av två separata hus.
Den har åtkomst från två olika gator, så att två ingångar kan göras.
Kontakta oss för mer information.
OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp

Status

Våning

Distribution

Boyta:

Rendering

Våning

Sovrum Badrum

m², Terrass m²

0.00%

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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