
REF. CBR33032

1 000 000 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

3.300m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Stor tomt i La Montgoda-utvecklingen, Lloret de Mar

I detta utmärkta läge i La Montgoda, i hjärtat av Costa Brava och några meter från
kustvägen och stranden, hittar vi denna tomt på 3 300 kvm som kan delas upp i 2 eller
4 tomter (minsta tomt på 800 kvm) .

Enligt stadsbyggnadsbestämmelser kan upp till 500 kvm bostäder byggas på
bottenplan + plan 1 (källare räknas inte). Vid uppdelning av marken i olika tomter blir
beläggningen av huset max 20 % med en byggbarhet på 40 %.

Ett ypperligt tillfälle för den som vill bygga sina drömmars hus nära vackra vikar med
kristallklart vatten och några kilometer från all sorts service, restauranger och
butiker.

Vandring, golf och vattensporter är bara några av de möjligheter som
medelhavsklimatet erbjuder utmärkta temperaturer, och det har också många
kulturella evenemang i närheten.
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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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