REF. CBR16549

€598,000 Pis - En venda - Preu rebaixat

Pis de 4 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar
Espanya » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Preciosa habitatge de 4 dormitoris amb molta
lluminositat i fabuloses vistes al mar, en venda a primera
línia de mar a Lloret de Mar.
Pis de 170 m² situat en un edifici de 6 plantes amb tan sols un veí per planta, al
passeig marítim de Lloret de Mar. Es troba a primera línia de mar, a només 20 metres
de la vora de la platja, per la qual que es poden gaudir d'unes vistes des de gairebé
totes les estances.

lucasfox.cat/go/cbr16549

L'habitatge està distribuït en 2 parts. D'una banda tenim la zona de dia, que consisteix
en un ampli saló-menjador amb cuina oberta i sortida a terrassa amb fabuloses
vistes al mar. La cuina està equipada amb mobles Sants i taulell de Silestone, amb
electrodomèstics d'alta gamma, sistema d'osmosi, una gran illa amb barra
d'esmorzar i molt espai.

A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Terrassa, Ascensor, Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Finestres de doble vidre , Vistes

D'altra banda, trobem la zona de nit composta per 4 dormitoris, 2 són dobles i els
altres 2 individuals però amplis. Un dels dormitoris dobles és el principal amb el seu
propi bany privat. Hi ha un altre bany compartit entre els dormitoris restants, així
com un bany de cortesia.
Un habitatge ideal per a famílies com a primera o segona residència al costat de la
platja i en primera línia de mar. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més
informació o per concertar una visita.
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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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