REF.: MARP1138

Parcel•la edificable a la venda en
zona residencial de Vallromanes.
Barcelona Costa Nord | Maresme · Altres zones Barcelona Costa Nord
Àrea terreny

Preu

1.800 m2

250.000 €

Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty
Passeig de Gràcia 41, 2º 1ª “Casa Amatller” · 08007 · Barcelona
Tel: +34 934 675 810 · Email: info@barcelona-sir.com

Contacti’ns per rebre més
informació o sol·licitar una visita:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com

www.barcelona-sothebysrealty.cat
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1.800 m2 de terreny, corresponent a dues parcel·les edificables de les següents característiques:
Superfície de cada parcel·la: 900 m2
Edificable: 360 m2
Superfície edificable completa: 80 m2
Altura de l'edificació autoritzada: Planta baixa, Planta y Golfes
Separacions mínimes: 6 m a vial i 3 m a veí
Usos: habitatge i com a complementaris: comercial i serveis en Planta Baixa fins a 200 m2 i despatxos professionals.
Les parcel·les estan emplaçades en una tranquil·la zona residencial de Vallromanes, un municipi a 25 km de Barcelona que destaca
per la gran bellesa del seu entorn. La localitat està envoltada d'espais naturals, com el Parc del Montseny, catalogat per la UNESCO
com a reserva de la Biosfera. Una comarca on abunden segones residències gràcies a la qualitat d'infraestructures, l'extensa oferta
de serveis, oci i gastronòmica que ofereix aquesta zona.
A escassa distància del Camp de golf, de diversos hotels de luxe, del Circuit de Catalunya, del famós chic outlet de la Roca Village i
de les platges i la Costa.

Característiques
Calefacció

Ubicació
A Barcelona & Costa Brava Sotheby’s Realty disposem de cases i apartaments excepcionals en localitats per descobrir al litoral
nord de Barcelona.
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Sotheby’s International Realty® és una marca registrada amb llicència de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina és de propietat i és operada independentment.
Qualsevol informació o dada proporcionada de forma verbal o escrita referent als immobles oferts per BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no han de ser considerats definitius i / o vinculants i no
revesteixen valor contractual. L’estat, dimensions, fotografies i altres especificacions, poden canviar o ser modificats per causes externes. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni els agents relacionats amb
la mateixa, tenen capacitat legal per emetre declaracions categòriques sobre els immobles, per la qual cosa es recomana que tota informació proporcionada o coneguda a través de declaracions realitzades per a la promoció dels mateixos,
sigui verificada, pels seus propis mitjans, pels clients interessats.
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