
EXCLUSIEF AANBOD | ALLEEN BIJ LUCAS FOX BESCHIKBAAR

REF. CBR20275

790.000 € Appartement - Te koop - Exclusief aanbod | Alleen bij Lucas Fox beschikbaar
Excellent 5 Slaapkamer appartement te koop in S'Agaró Centro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17248

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

212m²
Plattegrond

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ruim duplex appartement in een residentiële
gemeenschap met een zwembad, op een paar minuten
lopen van het prachtige strand van Sant Pol, in
S&#39;Agaró.

Ruim duplex appartement met 5 slaapkamers in uitstekende staat in S'Agaró, in een
kleine gemeenschap met een zwembad en tuinen, ideaal als een tweede huis voor
gezinnen of om het hele jaar door te genieten. Het omvat een handige gesloten
garage voor 2 wagens en een opslagruimte in de kelder van hetzelfde gebouw.

Het huis is als volgt verdeeld over twee niveaus:

De begane grond heeft een woonkamer, een groot terras, een volledig uitgeruste
keuken met hoogwaardige apparatuur, 3 slaapkamers (een met eigen badkamer) en
een slaapkamer.

De bovenste verdieping herbergt de grote slaapkamer, die een eigen badkamer en
toegang tot het terras heeft.

Het appartement is gelegen in een zeer rustige straat, vlakbij het strand van Sant Pol,
en met gemakkelijke toegang te voet naar verschillende winkels en restaurants.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over dit fantastische
appartement.

lucasfox.co.nl/go/cbr20275

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, 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.
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