
VENUT/UDA

REF. CBR18274

785.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Palamós, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Palamós »  17230

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

161m²
Plànol

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstic Apartament a primera línia de mar al passeig
marítim de Palamós amb unes vistes espectaculars al mar
i al port.

Aquest meravellós pis de 4 dormitoris es situa en primera línia de mar del passeig
marítim de Palamós, molt a prop de la platja i prop de tots els serveis i les
comoditats. L'habitatge, construïda el 2001, es compon d'estades àmplies i
lluminoses amb tot tipus de comoditats modernes i destaca per una terrassa
magnífica amb vistes al mar impressionants. A més, inclou en el seu preu una plaça
d'aparcament tancada al mateix edifici. Una llar familiar ideal com a primera o
segona residència.

L'habitatge, amb una distribució molt pràctica, s'organitza de la següent manera:

A l'entrar, ens dóna la benvinguda un pràctic rebedor que, a mà esquerra, dóna pas a
la zona de dia. Trobem un espaiós saló-menjador amb ple llum natural gràcies a la
seva sortida a una gran terrassa amb tendal i vistes al mar i al port de Palamós que
no deixen a ningú indiferent. A continuació, es presenta una cuina office totalment
equipada amb sortida al menjador, un preciós dormitori amb bany privat amb
banyera i vistes al mar i un lavabo de cortesia.

A la dreta del rebedor, l'habitatge es compon de dos dormitoris dobles que donen al
carrer i compten amb sortida a un mateix balcó amb persianes automàtiques. També
trobem un bany complet que dóna servei a aquestes estances i un dormitori del
servei amb bany privat i zona d'aigües.

L'habitatge està equipada amb aire condicionat, calefacció i finestres de doble vidre.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest pis amb unes vistes
envejables del mar a Palamós.

lucasfox.cat/go/cbr18274

A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Safareig
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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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