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Een nieuwbouw project van Golf woningen te koop in El
Gironés, Girona
Geavanceerde designappartementen van de prestigieuze Barcelonese architecten
Damián en Francisco Ribas in het hart van het beste golfresort van Spanje.
De luxe appartementen met 2 en 3 slaapkamers bevinden zich op de begane grond en
de eerste verdieping van dit gebouw en zijn tussen 87 en 104 m² groot. Ze beschikken
over open woonruimtes met grote schuifdeuren die direct aansluiten op de
privétuinen of grote glazen terrassen met een onbelemmerd uitzicht over de 18e
fairway van de stadioncourse en de bergketen Montseny in de verte.
Perfect geschikt voor leuke, prachtig ingerichte keukens met Neff-apparatuur met
een hoge specificatie en moderne afwerkingen. De grote master slaapkamers hebben
inbouwkasten en bieden privacy met en-suite badkamers. Airconditioning en
vloerverwarming zorgen voor een comfortabele sfeer in deze huizen op elk moment
van het jaar.
De Resident's Club met zijn binnen- en buitenzwembaden, een fitnessruimte, spa-,
tennis- en padelbanen ligt op slechts een steenworp afstand van de appartementen.
Huiseigenaren kunnen ook gebruik maken van de Clubhouse-faciliteiten, waaronder
de bar en het restaurant met uitzicht op de golfbaan.
Luxe moderne woningen in een eersteklas golfresort met fenomenale
gemeenschappelijke voorzieningen, 24-uursbeveiliging, eigen parkeergelegenheid en
opslagruimten.
highlights
Bevoorrechte locatie in het beste golfresort van Spanje
Baanbrekend architectonisch ontwerp
Prachtig panoramisch uitzicht
Hoogwaardige afwerkingen en keukenapparatuur
Eigen terrassen en tuinen
Resident's club met een reeks gemeenschappelijke faciliteiten

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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