REF. PDA28785

598.000 € Appartement - Te koop

Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 29m² terras te koop in Calonge, Costa
Brava
Spanje » Costa Brava » Calonge » 17252
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Contact ons over deze woning
+34 872 025 008
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C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Apartamento Ronda is een zeldzame kans om een
appartement aan het water te kopen in een van de meest
prestigieuze gebieden aan de kust van de Costa Brava.
Gebouwd in 1969, het appartementencomplex genaamd EDEN MAR, is dit pand
gelegen in Sant Antoni de Calonge en gepositioneerd om een aantal van de mooiste
uitzichten op de zee, de kustlijn en de omliggende gebieden te bieden.
Het appartement op het zuiden is bereikbaar via de lift en bevindt zich op de zesde
verdieping met een oppervlakte van 101 m² inclusief een spectaculair (29 m2)
overdekt terras dat profiteert van het uitzicht, loungen en al fresco mogelijkheden.
Bij binnenkomst in het onberispelijke appartement ziet u overal marmeren vloeren
en een ruime woon- / eetkamer. Er is een goed uitgeruste keuken met een
aangrenzende tweepersoonsslaapkamer en een familiebadkamer. Het appartement
heeft ook een grote tweepersoonsslaapkamer en een grote badkamer.
Terwijl de keuken ook van het uitzicht kan genieten, hebben zowel de slaapkamers als
de woon / eetkamer directe toegang tot het indrukwekkende terras.
Kasten en inbouwkasten zijn ideaal gesitueerd voor alle noodzakelijke opslag etc.
Het appartement heeft twee parkeerplaatsen, elektrische verwarming,
rolstoeltoegankelijk en geniet van een conciërgeservice.
De vele uitstekende gemeenschappelijke faciliteiten omvatten een gastronomische
lounge in juli en augustus, een fitnessruimte, drie zwembaden, een ruim terras om te
ontspannen, een afgesloten kinderspeeltuin, tennisbanen, tuin, beveiliging,
dienstingang en servicelift, 24-uurs bewaking en schoonmaak en directe toegang tot
een privé-inham.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Tuin,
Zwembad, Tennisbaan, Conciërge service,
Gym, Prive garage, Lift, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Padeltennis baan,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats, ,
Balkon, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Exterior, 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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