
VENUT/UDA

REF. CBR18302

475.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a S'Agaró, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

83m²
Plànol

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

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


DESCRIPCIÓ

Pis a primera línia de mar amb vistes espectaculars, molt
a prop de la platja de Sant Pol.

Aquest encantador pis es troba en una prestigiosa promoció d'obra nova, molt a prop
de la platja de Sant Pol i de les instal·lacions de S'Agaró. El pis compta amb una gran
terrassa amb vistes als bells i bellament mantinguts jardins comunitaris i piscina i
ofereix meravelloses vistes al mar.

El pis es troba a la primera planta i s'accedeix a través de graons des de la carretera o
en ascensor des de l'aparcament. Un petit rebedor condueix al saló ia la gran
terrassa que dóna als jardins comunitaris i ofereix meravelloses vistes al mar. També
sortint del rebedor trobem la cuina totalment equipada. El dormitori principal
compta amb vistes al mar i té un bany privat amb dutxa. Un segon dormitori doble i
un bany completen la distribució.

Un garatge doble privat al soterrani de l'edifici està inclòs en el preu.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/cbr18302

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Garatge privat, Calefacció,
Armaris encastats,
A prop del transport públic
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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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