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DESCRIPCIÓ

Magnífica oportunitat d&#39;adquirir un apartament
d&#39;obra nova de 2 dormitoris, situat en una promoció
d&#39;obra nova a la Costa Brava, amb fantàstiques
vistes al mar i jardins i piscines comunitàries, en venda a
Cala S&#39;Alguer.
Apartament de 89 m² amb una terrassa privada de 29 m² situat a la primera planta
d'una exclusiva promoció d'obra nova a primera línia de mar, a La Fosca, Palamós.
Aquesta promoció se situa en una zona molt desitjada, limítrof amb terreny protegit,
a tan sols 200 metres de la mar, a 300 metres de la platja de la Fosca i molt a prop de
botigues locals i cafeteries. Ofereix un meravellós jardí comunitari amb 2 piscines i
una pista de pàdel.
Aquesta propietat disposa d'un espaiós saló de planta oberta, característic en els
habitatges d'aquesta promoció, una cuina Sants (o similar) amb electrodomèstics
d'alta qualitat, 2 dormitoris i 2 cambres de bany amb acabats de qualitat. La terrassa
privada, amb baranes d'acer i vidre frontal, ofereix un espai ideal per relaxar-se, amb
magnífiques vistes.
L'apartament es completarà amb aire condicionat. S'ha previst 1 plaça d'aparcament i
traster per apartament, amb accés mitjançant ascensor a la propietat. La planta
d'accés compta amb places d'aparcament com a visitant.
És una propietat que ofereix una bona rendibilitat i la possibilitat d'una forta
revaloració de l'capital en els propers anys, ja que és una zona on els habitatges
costaneres estan molt demandades per al lloguer de vacances.
Finalització: estiu de 2019

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

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya

lucasfox.cat/go/cbr3562
A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, Vistes, Zona chill-out
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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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