REF. PDA19304

€219,000 Appartement - Te koop

APARTAMENTO BEA. 2 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Antoni de Calonge,
Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Calonge » 17252

2

2

74m²

94m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
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OMSCHRIJVING

APARTAMENTO BEA. Mooi 2-slaapkamer appartement met
uitzicht op zee, op loopafstand van het strand van Sant
Antoni de Calonge tussen Platja d&#39;Aro en Palamos
aan de Costa Brava.
Geweldig appartement van 70 m² direct aan het strand van Sant Antoni de Calonge,
met een terras. Deze geweldige woning op de begane grond heeft een fantastische
locatie voor iedereen die van het strand houdt. Het is gelegen in een mooi gebouw
tegenover een klein plein waar kinderen kunnen spelen met uitzicht op de boulevard.
Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot een mooi klein terras met zijdelings uitzicht
op zee en een goed uitgeruste keuken, 2 grote slaapkamers met inbouwkasten en 2
badkamers, een met douche en de andere met een bad. Het heeft ook nog een klein
achterterras.
Dit is de ideale plek voor een stressvrije vakantie, omdat u niet naar het strand hoeft
te reizen, kunt u ontspannen en genieten van uw vakantie in een comfortabel
appartement op slechts enkele meters van het strand.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact ons over deze woning
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje

lucasfox.co.nl/go/pda19304
Eerste lijn zee, Zeezicht, Terras, Lift,
Airconditioning, Inbouwkasten, Speelplaats,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken
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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.

Contact ons over deze woning
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje

