
REF. LFCB1155

Preu a consultar Pis - En venda
Espectacular propietat de 4 dormitoris a primera línia de la Costa Brava, en venda
al centre de Calella, a un passeig de diverses badies, amb vistes al mar i una
terrassa
Espanya »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

200m²
Plànol
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DESCRIPCIÓ

Exclusiu apartament espaiós a primera línia del mar i
orientat cap al sud al centre del cobejat poble de Calella,
a un passeig de diverses badies i amb fantàstiques vistes
al mar, 4 dormitoris, 3 cambres de bany, una terrassa a
primera línia de mar

Aquest excepcional apartament de 4 dormitoris en venda a primera línia de la Costa
Brava es troba orientat cap al sud al centre del preciós poble costaner de Calella de
Palafrugell, i ofereix una vista impressionant del mar.
Aquest ampli apartament en venda a primera línia de mar es troba a la primera
planta d'un edifici davant del mar i ofereix fàcil accés a moltes cafeteries i
marisqueries al llarg del passeig marítim.
L'exclusiu poble veí de Llafranc i la seva prestigiosa platja i port esportiu està a
només 5 minuts amb cotxe de distància. També s'hi pot arribar a peu pel camí de
Ronda.
L'edifici va ser completament restaurat el 2004 i tant l'edifici com l'apartament
compten amb una decoració exquisida amb pintures precioses d'un artista local.
L'exclusiva propietat ofereix acabats exquisits i ocupa 160 m² distribuïts en diferents
plantes, amb una sala d'estar/menjador gran amb accés a la terrassa, una cuina
moderna completament equipada amb una paret de vidre, 4 dormitoris i 3 cambres
de bany.
El comprador té la possibilitat d'adquirir una plaça d'aparcament al garatge
comunitari per un preu de 60.000 €.
L'apartament és ideal per algú que busqui una propietat a un dels pobles més bonics
i prestigiosos de la Costa Brava. Aquesta és una oportunitat única per adquirir un
apartament a primera línia a Calella de Palafrugell, una ubicació privilegiada davant
del mar, on les propietats gairebé mai surten al mercat.

lucasfox.cat/go/lfcb1155

A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Llar de foc, Safareig
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.

REF. LFCB1155

Preu a consultar Pis - En venda
Espectacular propietat de 4 dormitoris a primera línia de la Costa Brava, en venda
al centre de Calella, a un passeig de diverses badies, amb vistes al mar i una
terrassa
Espanya »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

200m²
Plànol

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat

	Exclusiu apartament espaiós a primera línia del mar i orientat cap al sud al centre del cobejat poble de Calella, a un passeig de diverses badies i amb fantàstiques vistes al mar, 4 dormitoris, 3 cambres de bany, una terrassa a primera línia de mar

