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Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a PGA, Girona
Espanya » Girona » PGA Catalunya » 17455

2

2

100m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya

REF. CBR15628

€420,000 Pis - En venda - Preu rebaixat

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a PGA, Girona
Espanya » Girona » PGA Catalunya » 17455

2

2

100m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

DESCRIPCIÓ

Modern pis en venda al PGA Catalunya, a prop del
clubhouse i amb vistes al carrer 18 del camp de golf.
Aquest pis de 2 dormitoris gaudeix de vistes al prestigiós camp de golf de 18 forats
PGA Catalunya. Una ubicació ideal per aprofitar les instal·lacions de primera classe
del Resort: el Residents 'Club, l'driving range i el clubhouse.
En entrar al pis, un rebedor ens porta al saló-menjador amb unes portes corredisses
que ocupen tota una paret i que s'obren a l'àmplia terrassa amb vistes al carrer 18. La
terrassa, orientada al sud-oest, rep molt sol i permet que el saló s'inundi de llum
natural. La cuina oberta, moderna i totalment equipada, té una illa central perfecta
per als àpats informals.
El pis té 2 dormitoris: el principal amb bany privat amb el WC separat i un altre
dormitori doble. Un segon bany amb el WC separat completa la distribució.

lucasfox.cat/go/cbr15628
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Vistes

L'aire condicionat i la calefacció garanteixen el seu màxim confort durant tot l'any.
Les finestres estan equipades amb persianes elèctriques microperforades i els
dormitoris disposen de persianes americanes.
L'habitatge inclou un traster independent i una plaça d'aparcament. A més, els
propietaris gaudeixen d'accés lliure a la piscina, bany romà, sauna, bany turc ia un
gimnàs. També poden, per un cost addicional, gaudir de tractaments de spa, reservar
el camp de tennis per jugar, disposar de bicicletes i altres activitats.
Una oportunitat fantàstica en un entorn exclusiu. Poseu-vos en contacte amb
nosaltres per a més informació.
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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.
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