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DESCRIPCIÓ

Magnífica parcel·la de 695 m2 amb vistes a la zona alta de
Boscos de Tarragona i amb excel·lents possibilitats de
construcció

Excel·lent solar situat a la tranquil·la urbanització residencial de Boscos de
Tarragona, a mig camí del mar i la muntanya.

La parcel·la es troba en una de les zones més tranquil·les d'aquesta àrea residencial,
amb elevació des de la cota de carrer, de manera que la futura construcció pot tenir
excel·lents vistes alhora que un alt nivell de privadesa. La propietat està catalogada
com a sòl urbà i disposa d´un coeficient d´edificabilitat de 0,5% neta respecte la
superfície del solar, de manera que permet edificar fins a un total de 347m2 sobre
rasant. A més, pot permetre sumar més superfície de soterrani o garatge.

Hi ha un projecte previ dissenyat per un prestigiós arquitecte de la Ciutat de
Tarragona, que presentem als esbossos 3D i plànols que serveixen de presentació a
aquesta oferta, que pot ser desenvolupat per convertir-se en un projecte definitiu de
construcció per part del mateix interessat.

Una oportunitat única per construir casa seva en un entorn natural i tranquil, a prop
de la ciutat de Tarragona i de tots els seus serveis.

Per a més informació i visites, contacteu amb Lucas Fox Tarragona.

lucasfox.cat/go/tar36260
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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