
SÅLD

REF. LFCB1146

680 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i S'Agaró, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17220

3
Sovrum  

2
Badrum  

100m²
Planlösning  

170m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

3-sovrumslägenhet i det exklusiva bostadsområdet
S&#39;Agaró, 250 meter från stranden Sant Pol, med 2
stora terrasser, underjordisk parkering och utmärkt
gemensam trädgård med pool

Denna lyxiga lägenhet i Costa Brava duplex till salu ligger i den eftertraktade byn
S'Agaró mellan Playa de Aro och Sant Feliu de Guíxols och bara 3 minuters promenad
från Sant Pol-stranden med sitt breda utbud av strandrestauranger och kaféer.

Denna lägenhet på 100 kvm byggdes 1992 och erbjuder 3 sovrum, 2 badrum, 2 stora
terrasser (inklusive en takterrass med 44m² med spektakulär havsutsikt) och ett
generöst stort vardagsrum.

Lägenheten ligger i en utveckling med en vacker pool och utmärkt underhållna
gemensamma trädgårdar.

Fastigheten drar också nytta av privat underjordisk parkering för 2 bilar - en värdefull
tillgång under de livliga sommarmånaderna.

Lägenhetens inre renoverades vackert under 2014 med en hög nivå. Det är möjligt att
köpa den möblerade lägenheten (ingår inte i priset).

lucasfox.se/go/lfcb1146

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Parkering

REF. LFCB1146

680 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i S'Agaró, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17220

3
Sovrum  

2
Badrum  

100m²
Planlösning  

170m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

http://www.lucasfox.com/property-for-sale/Spain/costa-brava/S-agaro-la-gavina.html
https://www.lucasfox.se/go/lfcb1146
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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