
VERKOCHT

REF. CBR25693

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Appartement te koop in Blanes, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Blanes »  17300

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

224m²
Plattegrond

+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
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OMSCHRIJVING

Appartement van 224 m² gelegen aan de kust boven de
haven van Blanes. Het heeft een grote open woon-
eetkamer met toegang tot het terras, 5 slaapkamers met
eigen badkamer en een parkeerplaats.

Grote woning gelegen aan de kust in Blanes, vlakbij de Marimurtra Botanische Tuin en
vlak voor de haven. Omdat het zich op een hoge verdieping bevindt, biedt het een
panoramisch uitzicht op de zee, de hele kustlijn van Blanes, de boulevard, de haven
en de horizon.

Het heeft een oppervlakte van 224 m². Het bestaat uit twee identieke appartementen
die met elkaar zijn verbonden, waardoor het niet alleen groter is geworden, maar ook
oppervlakte aan de gevel heeft gewonnen. Merk ook op dat het toegang heeft tot
twee verschillende binnenpatio's.

Het bevindt zich op de vijfde verdieping van een gebouw met lift. De ingang van het
gebouw bevindt zich aan de Passeig Mestrança, net als de parkeerplaats.

Bij binnenkomst in de woning vinden we de hal, die ons op zijn beurt leidt naar de
woonkamer met directe toegang tot het terras. De woon-eetkamer heeft
verschillende ruimtes, een eethoek en een tv-ruimte met banken. Vervolgens hebben
we de keuken open naar de woonkamer, met een groot eiland in het midden en
uitzicht op zee. De keukenafwerking is van hoge kwaliteit en alle oppervlakken zijn
van Corian. Hij is uitgerust met een waterverzachter, waterfilter, bordenwarmer,
oven, steamer, gasfornuis, keramische kookplaat en magnetron, allemaal van het
merk Gaggenau.

Het appartement heeft een zeer comfortabele indeling, waarbij het dag- en
nachtgedeelte vrij goed gedifferentieerd zijn. Evenzo heeft het een cirkelvormige
verbinding tussen de ruimtes, waardoor de slaapkamers via twee verschillende
paden kunnen worden bereikt.

De woning heeft in totaal vijf tweepersoonsslaapkamers met hun eigen complete
badkamer. Elk van hen heeft een andere decoratie, vooral in de badkamers, en er is
ook een satellietschotelaansluiting. Het pand heeft ook twee kleine kamers met een
raam dat uitkijkt op de binnenplaats.

lucasfox.co.nl/go/cbr25693

Zeezicht, Eerste lijn zee, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Verhuur licentie, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Alarm, Airconditioning
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Ten slotte beschikt de woning over twee thermostaten, een roetfilter, een
waterontharder en een drukpomp, evenals een ondergrondse parkeergarage in
hetzelfde gebouw, bereikbaar via de trap en de lift.

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. CBR25693

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Appartement te koop in Blanes, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Blanes »  17300

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

224m²
Plattegrond

+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

	Appartement van 224 m² gelegen aan de kust boven de haven van Blanes. Het heeft een grote open woon-eetkamer met toegang tot het terras, 5 slaapkamers met eigen badkamer en een parkeerplaats.

