
SÅLD

REF. CBR20354

150 000 € Plot - Såld
Excellent Plot till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

841m²
Byggyta  

841m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Tomt med vacker panoramautsikt i ett mycket lugnt
område i Begur, nära den vackra viken Aiguablava.

Möjlighet att köpa en 841 m² stor tomt med panoramautsikt nära viken Aiguablava, i
ett framtida område idealiskt för en investering.

Belägen ovanför Aiguablavas strand erbjuder denna lutande och norrläge tomt
vacker utsikt. Det är en idealisk tomt att bygga ett hus som kan möta alla krav från
den nya ägaren.

Byggföreskrifterna är som följer:

Maximal markanvändning: 40% (335 m²)
Maximal byggd yta: 0,4 m² / m²
Minsta tomtstorlek: 800 m²
Maximal takhöjd: 7 m (GF + 1)
Separation av 5 m fram, 3 m från sidorna

lucasfox.se/go/cbr20354

Utsikt över bergen, Naturligt ljus, Utsikt
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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