REF. PDA31472

700.000 € Pis - En venda

pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Calonge, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Calonge » 17252

3

2

101m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es
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C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Capella, un bonic pis en venda a primera línia de mar
situat a Sant Antoni de Calonge, perfecte per gaudir de
les vistes més boniques a la mar ia tota la costa.
Aquest preciós pis a primera línia de mar a Sant Antoni de Calonge es troba a la
cinquena planta d'un edifici situat en complex construït el 1972 i que es presenta en
excel·lents condicions.
El pis ofereix tres dormitoris, dos banys i un ampli saló amb la cuina oberta. Des del
saló, s'accedeix a la gran terrassa, perfecta per gaudir de les vistes a Sant Antoni de
Calonge i a la mar.
El pis té aire condicionat amb bomba de calor i finestres d'alumini amb doble vidre.
Les persianes elèctriques s'accionen automàticament.
Just davant de la porta de l'complex es troba el bulevard de Sant Antoni, ple de tot
tipus de restaurants. També hi ha una escola i supermercats. I just davant de
l'bulevard, trobarà la bonica platja per relaxar-se i gaudir de la mar.
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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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