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120.000 € Perceel - Te koop - In prijs verlaagd
Perceel te koop in Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

600m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Bouwgrond te koop op slechts enkele minuten van het
centrum van Begur aan de Costa Brava

Deze fantastische bouwkavel van 600 m² is gelegen in de woonwijk Es Valls, op
slechts 1,5 km van het centrum van de mooie stad Begur aan de Costa Brava en op
een paar minuten rijden van het mooie zandstrand van Sa Riera.

Het perceel op het zuiden / zuidoosten heeft een helling van 28,5% en biedt een
fantastisch uitzicht over een vallei naar de aantrekkelijke stad Begur en zijn 16e-
eeuwse kasteel. Er zijn maar aan één kant buren en het perceel geniet een hoge mate
van privacy.

Het perceel, dat 150 meter boven zeeniveau ligt, is gelegen aan een rustige woonweg
zonder doorgaand verkeer.

De bouwvoorschriften die van toepassing zijn op de grond zijn als volgt:

Mogelijkheid om een vrijstaande woning met zwembad te bouwen
Maximale voetafdruk: 25% (150 m²)
Maximale bouwgrootte: 30% (180 m²)
Begane grond + 1
Maximale hoogte: 7m

Het perceel zou een ideaal project zijn voor een investeerder of voor een particuliere
koper die een vakantiehuis wil bouwen in een van de meest gewilde
kustbestemmingen van Spanje.

lucasfox.co.nl/go/cbr26607
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.

REF. CBR26607

120.000 € Perceel - Te koop - In prijs verlaagd
Perceel te koop in Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

600m²
Plattegrond

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl

	Bouwgrond te koop op slechts enkele minuten van het centrum van Begur aan de Costa Brava

