
REF. VIL27169

225 000 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

148m²
Planlösning  

148m²
Totalyta

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.se Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Tomt till salu i centrum av Vilanova i la Geltrú. Idealisk
möjlighet för byggande av 4 bostäder, kommersiella
lokaler och förråd.

Denna tomt på byggbar mark ligger i centrum av Vilanova i la Geltrú.

Det har en yta på 148,38 m². Den har två fasader, en på Carrer Sant Pere på 5,29 meter
och den andra på 21,58 meter på Carrer Mossèn Cots.

Landets topografi är platt utan märkbar ojämnhet. Tomten har vatten, gas, el, avlopp
och telefonservice.

Tomten tillåter byggandet av en flerfamiljshus med bottenvåning plus två övre
våningar, med totalt 4 bostäder, en kommersiell lokal och 4 förråd.

Vänligen kontakta för mer information.

lucasfox.se/go/vil27169

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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