
REF. PDA35425

3.000.000 € Edifici - En venda
Edifici en venda a S'Agaró Centro, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17248

1.380m²
Plànol  

1.123m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Edifici de 7 pisos d'1 dormitori, amb un gran local
comercial de més de 400 m² i un ampli garatge amb
places d'aparcament en venda a segona línia de mar, a
una zona cèntrica de S'Agaró, a 600 metres la seva
preciosa platja a la Costa Brava.

Aquest edifici es troba al bell mig de S'Agaró, Costa Brava. Es distribueix en planta
soterrani, planta baixa i primera planta, amb possibilitat de construir una segona
planta, si cal. Actualment, es desenvolupa un negoci de lloguer d'apartaments d'ús
turístic, però podria destinar-se a altres usos, ja que la ubicació permet plantejar
multitud de possibilitats de negoci.

A la planta baixa compta amb un gran local comercial de més de 400 m². També hi ha
l'accés al bloc d'apartaments i al garatge a la planta soterrani, que disposa de
diverses places d'aparcament per a cadascun dels apartaments i per donar servei al
local.

A la primera planta, s'ofereixen set pisos amb un dormitori doble, amb bany complet,
cuina americana i saló-menjador. Dos són tipus dúplex i tenen una gran terrassa
privada.

Les imatges de l'anunci mostren el projecte d'actualització de l'immoble. Es podria
construir una segona planta i/o habilitar la primera planta i convertir-la en diversos
apartaments més.

Es tracta d'un edifici per a inversors amb gran potencial de rendibilitat atesa la seva
fantàstica ubicació al poble de Platja d'Aro, a la Costa Brava.

lucasfox.cat/go/pda35425

Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Exterior,
Calefacció, A renovar
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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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