
REF. LA-SELVA-APARTMENTS-II

Preu des de 430.000 €  New development
Apartaments La Selva II
Elegants habitatges contemporanis en venda a un Golf resort

2
Unitats disponibles  

2 & 5
Dormitoris  

86m²
Dimensions des de
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DESCRIPCIÓ

Elegants apartaments de luxe amb terrasses o jardins
privats ubicats en un reconegut complex de golf, a pocs
minuts de Girona i la Costa Brava.

Apartaments de disseny elegant i contemporani de 2-5 dormitoris, en venda al cor del
camp de golf de luxe d'Espanya, molt a prop del casc antic de Girona i de les millors
platges de la Costa Brava.

La promoció està dissenyada pels prestigiosos arquitectes barcelonins Damián i
Francisco Ribas. Aquests moderns apartaments de disseny ofereixen espectaculars
vistes al carrer del forat 18 de l'Stadium Course i a la serralada del Montseny.

Les zones de dia són diàfanes, i cada apartament ofereix una cuina Bulthaup d'alta
gamma i grans portes corredisses que connecten directament el saló-menjador amb
el jardí privat o la terrassa.

El Resident’s Club, on trobaran una cafeteria, piscines interiors i exteriors, gimnàs,
spa i pistes de tennis i pàdel, es troba a pocs minuts dels apartaments. Els
propietaris també podran utilitzar les instal·lacions del Clubhouse, com el bar i el
restaurant amb vistes al camp de golf.

Una oportunitat excel·lent per adquirir un elegant i modern apartament en un
complex de golf prime, amb instal·lacions comunitàries excepcionals, aparcament
privat i trasters.

Aspectes destacats

Ubicació privilegiada en el complex de golf prime d'Espanya
Disseny arquitectònic avantguardista
Impressionants vistes panoràmiques
Electrodomèstics i acabats d'alta qualitat
Terrasses i jardins privats
Club per als veïns amb instal·lacions comunitàries
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions

Pis 430.000 € Planta 2 Dormitoris 2 Cambres de bany 86m², Terrassa 18m²

Pis 565.000 € Planta 5 Dormitoris 2 Cambres de bany 107m², Terrassa 24m²
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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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