
REF. LFCB1155

Pris vid förfrågan Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

4
Sovrum  

3
Badrum  

200m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Exklusiv rymlig sydlägenhet vid havet i den eftertraktade
bycentret i Calella, gångavstånd till flera vikar och med
fantastisk havsutsikt, 4 sovrum, 3 badrum, terrass vid
havet och garage valfritt

Denna exceptionella Costa Brava lägenhet med 4 sovrum vid havet till salu ligger
söderläge i hjärtat av den vackra kuststaden Calella de Palafrugell på Costa Brava och
erbjuder hisnande havsutsikt.

Den stora lägenheten vid havet att köpa ligger på första våningen av fastigheten
framför havet och erbjuder mycket enkel tillgång till de många kaféerna och fisk- och
skaldjursrestaurangerna längs den vackra strandpromenaden.

Den exklusiva grannbyn Llafranc med sin prestigefyllda strand och småbåtshamn och
ligger bara 5 minuters bilresa bort eller kan också nås till fots längs kustvägen.

Byggnaden totalrenoverades 2004 och både byggnaden och lägenheten har varit
utmärkt inredda med vackra målningar av en lokal konstnär.

Den exklusiva fastigheten erbjuder mycket smakfull finish och är fördelad på 160m²
på olika nivåer, inklusive ett stort vardagsrum-matsal med utgång till terrassen, ett
trevligt fullt utrustat modernt kök med glasvägg, 4 sovrum och 3 badrum.

Köparen har möjlighet att förvärva en parkeringsplats i den underjordiska
gemensamma parkeringen valfritt för ett pris av 60.000 €.

Lägenheten är idealisk för dig som letar efter en fastighet med utmärkt läge i en av
Costa Bravas mest prestigefyllda och vackra kustbyar. Detta är ett sällsynt tillfälle att
förvärva en förstahandsfastighet i den emblematiska fiskebyn Calella de Palafrugell,
där fastigheter vid havet sällan kommer ut på marknaden.

lucasfox.se/go/lfcb1155

Havsutsikt, Strand, Terrass,
Garagem privada, Hiss,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Öppen spis, Tvättstuga, Uppvärmning
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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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