REF. TAR36260

145 000 € Plot - Till salu

Excellent plot till salu i Urb. de Llevant, Tarragona
Spanien » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007

695m²
Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.se

Rambla Vella 6, Tarragona, Spanien
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ÖVERBLICK

Magnifik tomt på 695 m2 med utsikt i det övre området av
Boscos de Tarragona och med utmärkta byggmöjligheter.
Utmärkt tomt belägen i det lugna bostadsområdet Boscos de Tarragona, halvvägs
mellan havet och bergen.
Tomten är belägen i ett av de lugnaste områdena i detta bostadsområde, med höjd
från gatuplan, så att framtida byggnation kan få utmärkt utsikt samt hög integritet.
Fastigheten är klassad som tätortsmark och har en byggbarhetskoefficient på 0,5 %
netto med avseende på tomtens yta, så att den tillåter bebyggelse upp till totalt
347m2 ovan mark. Det kan också tillåta att lägga till mer källare eller garage.
Det finns ett tidigare projekt designat av en prestigefylld arkitekt från staden
Tarragona, som vi presenterar i de 3D-skisser och -planer som fungerar som en
presentation av detta erbjudande, som kan utvecklas för att bli ett definitivt
byggprojekt av den intresserade parten.
En unik möjlighet att bygga ett eget hus i en naturlig och lugn miljö, nära staden
Tarragona och alla dess tjänster.
För mer information och besök, kontakta Lucas Fox Tarragona.
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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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