REF. PDA25972

420.000 € Àtic - En venda

Àtic en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 16m² terrassa en venda a Sant
Feliu
Espanya » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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Edificats

Dimensions del terreny

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.cat

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica oportunitat d&#39;adquirir un dúplex modern
impecable situat a 50 metres de la platja de Sant Feliu de
Guíxols.
Aquest dúplex ocupa la tercera i quarta planta d'un edifici de 4 plantes i es presenta
en condicions excel·lents, incloses totes les característiques impressionants que
s'esperen d'un habitatge completament actualitzada amb accessoris d'alta qualitat,
amb electrodomèstics de primeres marques, calefacció per terra radiant , aire
condicionat i vídeo porter segur.
L'habitatge, que gaudeix d'una ubicació molt convenient en el centre de Sant Feliu,
molt ben comunicat a la platja, a la zona comercial ia un mercat.
A l'entrar a l'habitatge, ens rep un espai significativament gran on poder acomodar
tant la sala com el menjador amb accés directe a la cuina totalment equipada amb
unitats a mida i electrodomèstics encastats de primeres marques. També trobem tres
dormitoris dobles (un amb bany privat), tots amb armaris encastats. Un altre bany
completa aquesta alçada.
Unes escales condueixen a la quarta planta, on trobareu un gran traster a mà dreta.
Aquest nivell també presenta la zona impressionant de el dormitori principal amb el
seu bany privat i armaris completament equipats. Aquest dormitori es beneficia de
sortida a una agradable terrassa privada.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
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lucasfox.cat/go/pda25972
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Terrassa, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Terres de marbre,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Renovat, Seguretat,
Sistema d'aspiració centralitzada,
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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