
REF. TAR36260

145.000 € Terreno - Venda
Terreno Excelentes condições à venda em Urb. de Llevant, Tarragona
Spain »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

695m²
area do terreno

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.pt Rambla Vella 6, Tarragona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Magnífico lote de 695 m2 com vistas na zona alta de
Boscos de Tarragona e com excelentes possibilidades de
construção

Excelente terreno localizado na tranquila zona residencial de Boscos de Tarragona, a
meio caminho entre o mar e a serra.

O terreno localiza-se numa das zonas mais calmas desta zona residencial, com
elevação em relação ao nível da rua, para que a futura construção possa ter
excelentes vistas, bem como um elevado nível de privacidade. O imóvel está
classificado como terreno urbano e tem um coeficiente de construção de 0,5%
líquido em relação à superfície do terreno, pelo que permite construir até um total
de 347m2 acima do solo. Também pode permitir adicionar mais superfície de cave ou
garagem.

Existe um projeto anterior desenhado por um prestigiado arquiteto da cidade de
Tarragona, que apresentamos nos croquis e plantas 3D que servem de apresentação
desta oferta, que pode ser desenvolvida para se tornar um projeto final de
construção pelo interessado.

Uma oportunidade única de construir a sua própria casa num ambiente natural e
tranquilo, perto da cidade de Tarragona e de todos os seus serviços.

Para mais informações e visitas, entre em contato com Lucas Fox Tarragona.

lucasfox.pt/go/tar36260
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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