REF. TAR21206

1.700.000 € Perceel - Te koop

Perceel te koop in Tarragona Stad, Tarragona
Spanje » Tarragona » Tarragona Stad » 43007

1,870m²
Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Perceel van meer dan 2.000 m² met spectaculair uitzicht
op zee en directe toegang tot de Cala dels Cossis, gelegen
in de beste buurt van Tarragona.
Het perceel heeft een bouwcoëfficiënt van 45%, waardoor het ideaal is voor elk
project dat een hoog niveau van exclusiviteit en luxe vereist, met meerdere
mogelijkheden om een droomhuis te creëren.
Momenteel is er een huis van 455 m² dat moet worden gesloopt.

lucasfox.co.nl/go/tar21206
Eerste lijn zee, Zeezicht

Het perceel is uniek, gelegen aan de promenade van Tarragona, een paar minuten
van het stadscentrum en met directe toegang tot de zee, met name een van de meest
exclusieve baaien in de stad.
Het is gelegen in een natuurlijke omgeving met weelderige mediterrane vegetatie, in
het meest begeerde gebied van Tarragona.
De structuur van het huis kan perfect worden aangepast aan de vorm van het land,
waardoor heldere en open ruimtes aan de zee overblijven, om volledige harmonie
met de omgeving te bereiken.
Dit perceel biedt, dankzij de bevoorrechte locatie en de uitzonderlijke orografische
kenmerken van het land, een zeer hoog niveau van privacy.
Een uitstekende gelegenheid om een op maat ontworpen huis aan de kust in
Tarragona te maken.
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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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