
VERKOCHT

REF. CBR11593

325.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 20m² terras te koop in Palamós, Costa
Brava
Spanje »  Costa Brava »  Palamós »  17230

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

86m²
Plattegrond  

20m²
Terras

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig ontworpen appartement met 3 slaapkamers op
de begane grond van 85 m² op slechts 3 minuten lopen
van het strand van Sa Fosca in Palamós.

Op slechts een paar minuten lopen van het prachtige Sa Fosca strand, dichtbij de
supermarkten, restaurants en winkels van Palamós, vinden we dit gelijkvloers
appartement met 3 slaapkamers en een groot terras te koop.

Het bevindt zich in een woongebouw met een gemeenschappelijke tuin met enkele
bomen en een prachtig uitzicht op zee. De praktische locatie, in de buurt van
voorzieningen en het strand, en het uitzicht op zee en de tuin maken dit een ideaal
huis of vakantie woning voor een gezin. Het is ook een aantrekkelijke optie voor
beleggers omdat het onroerend goed een goed huurrendement zou genereren.

Deze woning op de begane grond is onlangs gerenoveerd en biedt een ruime, lichte
woonkamer - eetkamer met een dubbelzijdige bio-ethanol open haard met
brandwerende beglazing die de woonkamer aan de ene kant en de slaapkamer aan
de andere kant dient. Vanuit de woonkamer loopt een aangenaam terras uit dat
onberispelijk is afgewerkt en ideaal is voor barbecues. De keuken is half open naar
de woonkamer maar kan worden afgesloten met een glazen deur.

De 3 slaapkamers, waaronder een tweepersoonsbed en 2 eenpersoonsbedden,
hebben allemaal inbouwkasten en houten vloeren, terwijl de rest van het pand is
voorzien van imitatiehouten porseleinvloeren. Het gehele appartement heeft een
vloerverwarming die is opgedeeld in 5 verschillende zones om te besparen op
energieverbruik, en er is ook airconditioning.

Deze accommodatie wordt verkocht in goede staat en ingericht, dus het is klaar om
te betrekken en te genieten.

lucasfox.co.nl/go/cbr11593

Eerste lijn zee, Terras, Parkeerplaats,
Verwarming, Inbouwkasten, Exterior,
Chill out area, Bijkeuken, Barbecue, Balkon,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.

REF. CBR11593

325.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 20m² terras te koop in Palamós, Costa
Brava
Spanje »  Costa Brava »  Palamós »  17230

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

86m²
Plattegrond  

20m²
Terras

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl

	Prachtig ontworpen appartement met 3 slaapkamers op de begane grond van 85 m² op slechts 3 minuten lopen van het strand van Sa Fosca in Palamós.

