
VERKOCHT

REF. CBR14906

495.000 € Huis / Villa - Verkocht
3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in S'Agaró Centro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17250

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

200m²
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

3-kamer rijtjeshuis met uitstekende buitenruimte te koop
in S&#39;Agaró.

Dit charmante rijtjeshuis ligt op slechts 200 meter van het strand in S'Agaró, dicht bij
alle voorzieningen en goed verbonden met de omliggende gebieden met het
openbaar vervoer.

De begane grond bestaat uit 2 verdiepingen en bestaat uit een ruime en lichte woon-
eetkamer met een open haard. Openslaande deuren komen uit op een terras met een
zomerterras en de tuin met een zwembad erachter. De keuken is goed uitgerust en er
is ook een gastentoilet op deze verdieping.

Er zijn 3 slaapkamers op de eerste verdieping; een met een eigen badkamer en 2 die
een badkamer delen met een douche. De grootste slaapkamer komt uit op een terras
met een mooi uitzicht.

Gepresenteerd in uitstekende staat, dit is een ideaal familiehuis dicht bij het strand
en met alle diensten in de buurt.

lucasfox.co.nl/go/cbr14906

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Open haard, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Barbecue, Balkon,
Alarm, Airconditioning, 

REF. CBR14906

495.000 € Huis / Villa - Verkocht
3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in S'Agaró Centro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17250

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

200m²
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.co.nl/go/cbr14906
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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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