
VERKOCHT

REF. CBR3759

390.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  7252

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

87m²
Plattegrond

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Appartement met 2 slaapkamers te koop in een exclusief
wooncomplex aan de Costa Brava

Dit appartement ligt op een fantastische locatie tegenover de baaien van Santa
Antoni in Calogne. Op slechts 1 uur rijden van Barcelona met de auto en met
gemakkelijke toegang tot de snelweg, kunnen bewoners genieten van het beste van
beide werelden. Dit is een appartement met 2 slaapkamers, ideaal voor gezinnen die
op zoek zijn naar een tweede huis dicht bij het strand en in een gebied met veel
voorzieningen, waaronder restaurants en winkels.

Het appartement zou profiteren van een update in de slaapkamers en de keuken,
zodat de nieuwe eigenaar zijn stempel op de woning kan drukken. Het aangrenzende
pand is ook te koop en het zou mogelijk zijn om de 2 appartementen om te bouwen
tot 1 groter huis.

Het appartement biedt vanaf het terras een prachtig uitzicht op het strand van Sant
Antoni de Calonge. Het complex heeft uitstekende gemeenschappelijke
voorzieningen, waaronder 3 zwembaden, tennisbanen, privétoegang tot baaien en
mooie tuinen.

Over het algemeen is dit een uitstekend onroerend goed te koop op een geweldige
locatie in Calogne aan de Costa Brava.

lucasfox.co.nl/go/cbr3759

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Tennisbaan, Prive garage,
Conciërge service, Parkeerplaats,
Dichtbij internationale scholen
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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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