
SÅLD

REF. LFCB879

8 000 000 € Plot - Såld
3 hektar tomt med havsutsikt att köpa i Begur på Costa Brava med möjlighet att
bygga upp till 24 hus. Investeringsmöjlighet!
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

30.202m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

3 hektar kustnära mark för bebyggelseutveckling i Begur
på Costa Brava | Möjlighet att bygga upp till 24 hus |
Utsökt havsutsikt | Närhet till Begur bycentrum och de
närmaste stränderna | Exklusivt område på Costa Brava

Detta är ett sällsynt tillfälle att förvärva 3 hektar förstklassig Costa Brava egendom i
en av de mest exklusiva områdena på Costa Brava kusten. Denna fantastiska tomt
ligger nära byn Begur och inom ett par minuter av den vackra Sa Riera stranden.
Landet har enastående havsutsikt över Pals bukten, Medes öarna, Cap de Creus och
Torroella de Montgrí berget.

Upp till 24 hus kan byggas på marken, vilket gör det till en intressant
investeringsmöjlighet för en utvecklare eller privat investerare. Det finns även
möjlighet att skapa ett privat exklusivt bostadsområde med endast 6 fristående villor,
alla med privat pool och fantastisk havsutsikt.

Mer information om detta Costa Brava investeringsmöjlighet kan lämnas på begäran.

lucasfox.se/go/lfcb879

Havsutsikt, Nybyggd
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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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