REF. GIR28522
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Nieuwbouw 3 Slaapkamer Golf woning met 15m² terras te koop in PGA, Girona
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OMSCHRIJVING

Elegante golfappartementen met 3 slaapkamers op een
prachtige locatie aan het meer in het exclusieve
golfresort PGA Catalunya - met gemeenschappelijk
zwembad en tuinen
El Bosc Apartments, gelegen in het zuidelijke deel van PGA Catalunya Resort, zijn de
meest innovatieve woningen van het complex.
lucasfox.co.nl/go/gir28522

Ontworpen door de Barcelona-studio van de bekroonde architect Jaime Prous, zijn de
appartementen zorgvuldig geïntegreerd in het omringende landschap - met een
duidelijke toewijding aan respect voor de natuur.
Deze exclusieve eigendommen, gelegen in een rustige bosrijke omgeving op het
resort, tonen de nieuwste technieken op het gebied van duurzaam ontwerp die zowel
het milieu als het welzijn van de bewoners centraal stellen. Sleutelbegrippen
waarmee rekening is gehouden zijn onder meer de natuurlijke omgeving, het
adembenemende uitzicht, de zon, de relatie van de site met water en de zorgvuldige
materiaalkeuze.

Uitzicht op de bergen, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Berging,
Domotica systeem, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Het complex is gebouwd rond een elegant zwembad - ontworpen om een meer na te
bootsen - compleet met zonnedek en loungeruimte in de buitenlucht. De bomen
tussen de appartementen zorgen voor meer privacy, terwijl ze een uitzonderlijk
uitzicht bieden over het meest iconische meer en de fairways van de stadionbaan.
De elegante appartementen hebben elk drie slaapkamers, waaronder een master
suite met inloopkast. De open leefruimte is gevuld met licht dankzij kamerhoge
ramen die de buitenwereld naar binnen brengen en openen naar een royaal terras
met spectaculair uitzicht. Het algemene gevoel is er een van ruimte, licht en verfijnd
ontwerp. Uitgerust met de nieuwste designarmaturen en slimme huistechnologie,
omvatten de woningen ook een gesloten garage en opslagruimte
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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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