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OMSCHRIJVING

Exclusieve bouwkavel met uitzicht op de kust op de
toplocatie van Begur met een adembenemend uitzicht op
zee en 1.446 m² land. Het is mogelijk om een
eengezinswoning te bouwen van 477 m² en 87 m² voor
bijgebouwen

Dit exclusieve bouwperceel van de Costa Brava is gelegen op de top van een heuvel
in de buurt van Sa Riera de Begur met uitzicht op de kustlijn van de Costa Brava tot
aan de Pyreneeën.

Dit is een zeldzame en uitzonderlijke kans voor een koper om een bouwterrein met
een spectaculair uitzicht op zee te verwerven in een van de meest gewilde luxueuze
woonwijken van de Costa Brava met een internationale buurt om een
eengezinswoning te bouwen.

De mooie zandstranden Sa Riera en Plaja del Racó liggen op slechts 1 km van de
accommodatie. Het emblematische dorpje Begur met zijn leuke winkeltjes en
restaurants ligt op slechts 3 km afstand, het middeleeuwse dorp Pals ligt op slechts 7
km afstand. De dichtstbijzijnde golfbaan in Playa de Pals is met de auto in slechts 5
minuten te bereiken.

De planningsvoorschriften zijn als volgt:

Maximale footprint: 15%

Maximale footprint secundaire gebouwen: 6%

Maximale bouwgrootte: 18%

Maximale hoogte: 6m

Begane grond + 1

lucasfox.co.nl/go/lfcb1132

Zeezicht, Nieuwbouw
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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.
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