
REF. CBR22280

365.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa
Brava
Espanya »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

68m²
Plànol  

3m²
Terrassa

+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

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Lloret de
Mar / Tossa de Mar, Costa Brava amb preus des de
210,000 €

Aquesta excepcional promoció d'obra nova té una ubicació espectacular al passeig
marítim de Lloret de Mar, envoltada de botigues, bars, cafeteries i restaurants, ia
pocs minuts a peu de tots els serveis.

Ofereix habitatges d'alta gamma amb prestacions ecològiques i equipaments
d'avantguarda. Totes les unitats gaudeixen de vistes frontals o laterals a la mar i
disposen d'amplis balcons envidrats i grans finestrals per maximitzar la llum natural i
aprofitar a l'màxim les magnífiques vistes a la Mediterrània.

Les 33 habitatges, dissenyades pel famós estudi d'arquitectura GCA, disposen d'un
saló-cuina diàfan amb materials i acabats d'alta qualitat. Els habitatges mesuren
entre 47 m² i 114 m² i disposen d'1, 2 o 3 dormitoris. Es tracta d'una de les poques
propietats totalment independents de passeig marítim de Lloret de Mar, el que
permet una il·luminació excel·lent ja que els pisos donen a tots els costats de l'edifici.

Els residents trobaran aparcament subterrani en el complex, una terrassa-solàrium
comunitària i una piscina infinita al terrat amb increïbles vistes a la mar.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquests
excepcionals pisos a estrenar a primera línia de mar a la Costa Brava.

aspectes destacats

A primera línia de mar
Habitatges de 1-3 dormitoris
piscina comunitària
aparcament

lucasfox.cat/go/cbr22280

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Piscina, Ascensor, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat
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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.

REF. CBR22280

365.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa
Brava
Espanya »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

68m²
Plànol  

3m²
Terrassa

+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

	Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava amb preus des de 210,000 €
	aspectes destacats


