
REF. CBR26630

410.000 € Pis - En venda
pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

84m²
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 amb fantàstiques vistes a el camp de golf i zona
comunitària amb piscina en venda a l&#39;Empordà Golf
de Gualta, a prop de les millors platges de la Costa Brava.

En el prestigiós complex Empordà Golf de Gualta trobem aquest bonic i pràctic pis de
2 dormitoris amb meravelloses vistes a el camp de golf. El pis es situa dins d'un
complex residencial molt tranquil que posa a disposició dels seus residents una
piscina comunitària i servei de guarda / jardiner durant tot l'any. La ubicació és ideal,
ja que es troba a poca distància amb cotxe de les millors platges de la Costa Brava i
d'una excel·lent oferta gastronòmica d'alta qualitat amb diversos restaurants gurmet
en els seus voltants.

El pis es beneficia d'orientació sud i consta d'un ampli saló-menjador amb sortida a
una agradable terrassa amb meravelloses vistes a el camp de golf ia les muntanyes i
una cuina totalment equipada i oberta a la mateixa sala.

La zona de nit es compon d'un dormitori amb bany privat, un altre dormitori doble i
un bany complet.

El pis ve perfectament equipat amb aire condicionat amb bomba de calor a totes les
estances. Al mateix edifici s'inclou una àmplia plaça d'aparcament i un pràctic traster.

El pis és ideal per als amants de el golf i també disposa de llicència turística per si es
prefereix destinar a lloguer de vacances.

No dubti en contactar-si desitja més informació i organitzar una visita a aquesta
interessant habitatge.

lucasfox.cat/go/cbr26630

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Servei de consergeria , Ascensor,
Pista de pàdel, Llum natural, Aparcament,
Traster, Seguretat, Llicència turística,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, 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.
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