REF. PDA27259

355.000 € Appartement - Verkocht

APARTAMENTO GARBI . Twee slaapkamer Appartement met 10m² terras te koop in
Sant Feliu de Guíxols, Costa Brava.
Spanje » Costa Brava » S'Agaró Centro » 17220
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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 GARBI is gebouwd in 1986, met een
oppervlakte bebouwd van 80 m² en verkeerd in
uitstekende staat met een indrukwekkend uitzicht op de
zee en de kust.
Dit indrukwekkende appartement is gelegen in het Volta de L'Ametller-gebied van
Sant Feliu de Guixols en is duidelijk tot aan een zeer hoge standaard onderhouden en
biedt een indrukwekkend uitzicht vanaf het terras en balkon.
Vanuit de lift en in het appartement is er links van de inkomhal een moderne keuken
voorzien van de gebruikelijke apparatuur en direct ervoor is er de
tweepersoonsslaapkamer met aangrenzende badkamer.
Aan de rechterkant is de ingang naar de open indeling van de eetkamer die zich
vervolgens uitbreidt tot een grotere woonkamer met schuifdeuren over de volledige
lengte die leiden naar een indrukwekkend al fresco balkon en het uitstekende
panoramische uitzicht op de tuin, het zwembad en het omliggende platteland enz. .
Aan de achterzijde van de woonkamer bevindt zich de hoofdslaapkamer en de ensuite badkamer, ook met schuifdeuren over de gehele lengte die naar het terras
leiden en het balkon om buiten te dineren.
Er is voldoende opslagruimte met de kleerkasten en kasten die in het hele
appartement passend zijn aangebracht en er is centrale verwarming op gas. Een
bijkomend kenmerk van het pand is dat de toegang via de lift mensen met beperkte
mobiliteit helpt.
Eigen parkeergelegenheid is beschikbaar in de ondergrondse garage met een
gereserveerde gemakkelijke toegangsruimte.
De eigenaar kan genieten van de uitstekende gemeenschappelijke tuinen en het
zwembad, evenals toegang tot de "Camino de Ronda" wandeling langs de kustlijn.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage, Lift,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Balkon, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Uitzicht, 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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