
SÅLD

REF. LFCB960

590 000 € Lägenhet - Såld
En fantastisk 4-sovrums Costa Brava etagetaklägenhet i första raden att köpa på
strandpromenaden i Sant Antoni de Calonge
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17251

4
Sovrum  

2
Badrum  

120m²
Planlösning

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Takvånings etagelägenhet i strandläge | 4 sovrum, 2
badrum | Exceptionell havsutsikt | Stor terrass med utsikt
över stranden | Privat parkering | Luftkonditionering |
Inom gångavstånd till alla lokala kaféer, butiker och
restauranger

En underbar Costa Brava etagetaklägenhet till salu  belägen på strandpromenaden i
Sant Antoni de Calonge , mellan Palamós och Platja d'Aro.

Denna vackra 4-sovrumslägenhet med garage är fördelad över två plan, med
fantastisk utsikt över havet från den stora takvåningsterrassen.

Lägenheten ligger bara ett stenkast från sandstranden och inom bekvämt
gångavstånd från många kaféer, barer, affärer och restauranger.

Fastigheten är utrustad med en hiss som ger enkel åtkomst från den underjordiska
parkeringen. Ingången till fastigheten är på nedre våningen - där sovrumssviten
ligger. Vardagsrum, kök, gästrum och familjebadrummet är alla belägna på övre
planet, liksom den stora terrassen med fantastisk havsutsikt.

Denna Costa Brava strandlägenhet att köpa har goda förbindelser till flygplatserna i
Girona (40 km) och Barcelona (112 km) och inom en 10 minuters bilresa från två
fantastiska golfbanor.

lucasfox.se/go/lfcb960

Strand, Havsutsikt, Terrass, Hiss, Parkering
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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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