
VENUT/UDA

REF. CBR3550

560.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 183m² terrassa en venda a Palamós, Costa
Brava
Espanya »  Costa Brava »  Palamós »  17230

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

102m²
Plànol  

183m²
Terrassa

+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 cantoner en planta baixa de 3 dormitoris amb un
ampli jardí privat i terrassa coberta, en venda en una de
les promocions d&#39;obra nova més atractives de la
Costa Brava, Cala S&#39;Alguer Apartaments.

Cala S'Alguer Apartaments es troba en una parcel·la privilegiada a primera línia de
mar, a només 200 metres de la mar. La promoció d'obra nova limita amb l'espai
natural Castell-Cap Roig, una zona de 1.100 hectàrees de bosc protegit i 7 quilòmetres
de costa verge. Representa una combinació exquisida d'arquitectura elegant i un estil
de vida sofisticat, i està situada a 5 minuts amb cotxe de l'animada ciutat de Palamós,
amb el seu port esportiu, port pesquer, comerços i restaurants.

Aquest pis cantoner de 102 m² ofereix un espaiós saló-menjador de 29 m² amb terra
de parquet laminat, i una moderna cuina de planta oberta totalment equipada amb
forn, microones, frigorífic i rentaplats. El saló està orientat a sud i ofereix accés
directe a una àmplia terrassa coberta de 38 m², i a l'ampli jardí privat de 144 m².

Des de a jardí privat es pot accedir directament a la zona comunitària, amb les seves
zones enjardinades d'estil mediterrani i piscines.

L'habitatge també disposa de tres dormitoris: el dormitori principal de 20 m² amb
dutxa i vestidor, i els altres 2 són dormitoris dobles de 12 m² i 13 m² respectivament.
Tots els dormitoris disposen de espaiosos armaris encastats, així com accés directe a
jardí privat que envolta tres costats de l'habitatge. Una cambra de bany de cortesia
de 4 m² amb una banyera de 160 x 80 de disseny contemporani completa aquest pis.

L'habitatge està equipada amb aire condicionat amb bomba de calor.

Ofereix accés a un aparcament privat i un traster (no inclosos en el preu) situats a la
planta inferior, amb accés des de l'ascensor de l'passadís de l'entrada. El pis es troba
a la planta baixa d'un edifici de quatre plantes (tres plantes més la planta baixa) que
acull un total de 24 habitatges de 2 i 3 dormitoris.

lucasfox.cat/go/cbr3550

Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, 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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