REF. PDA25972

€590,000 Penthouse - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Penthouse met 16m² terras te koop in Sant Feliu, Costa
Brava
Spanje » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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Contact ons over deze woning
lucasfox.co.nl
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OMSCHRIJVING

Fantastische kans om een onberispelijke moderne duplex
te kopen op slechts 50 meter van het strand van Sant
Feliu de Guixols
De duplex beslaat de derde en vierde verdieping van een gebouw met 4 verdiepingen
en wordt gepresenteerd in uitstekende staat, inclusief alle indrukwekkende
kenmerken die u mag verwachten van een volledig up-to-date huis met
hoogwaardige voorzieningen, waaronder keukenapparatuur van topmerken,
vloerverwarming, airconditioning en beveiligde video-intercom.
Gunstig gelegen in het centrum van Sant Feliu, biedt de accommodatie gemakkelijke
toegang tot het strand en winkels, samen met het gemak van een dagelijkse markt.
Bij het betreden van het pand, is er een aanzienlijk groot vloeroppervlak voorzien
voor zowel de woon- als de eetkamer met directe toegang tot de volledig ingerichte
keuken met op maat gemaakte inbouwkasten en ingebouwde apparatuur van
topmerken. We vinden ook drie tweepersoonsslaapkamers (een met een en-suite
badkamer) en elk voorzien van inbouwkasten. De extra badkamer maakt de
hoogwaardige accommodatie op deze verdieping compleet.
Trap naar de vierde verdieping onthult aan de rechterkant een extreem grote
opslagruimte. Onmiddellijke toegang is beschikbaar tot de indrukwekkende
hoofdslaapkamer met zijn en-suite badkamer en volledig ingerichte kleerkasten. Er is
ook toegang tot het privéterras met uitzicht.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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lucasfox.co.nl/go/pda25972
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras, Lift,
Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Beveiliging,
Centraal stofzuigsysteem, Chill out area,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Verwarming,
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.
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