
REF. PDA35425

3.000.000 € Gebouw - Te koop
Gebouw te koop in S'Agaró Centro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17248

1.380m²
Plattegrond  

1.123m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

7 verdiepingen tellend gebouw met 1 slaapkamer, met
een grote commerciële ruimte van meer dan 400 m² en
een grote garage met parkeerplaatsen te koop op straat
parallel aan de kust, in een centrale wijk van S'Agaró, 600
meter van het prachtige strand in Costa Brava.

Dit gebouw is gelegen in het hart van S'Agaró, Costa Brava. Het is verdeeld als een
kelder, begane grond en eerste verdieping, met de mogelijkheid om indien nodig een
tweede verdieping te bouwen. Momenteel wordt een appartementsverhuurbedrijf
voor toeristisch gebruik ontwikkeld, maar het kan voor andere doeleinden worden
gebruikt, aangezien de locatie een veelvoud aan zakelijke mogelijkheden biedt.

Op het gelijkvloers is er een groot handelspand van meer dan 400 m². Er is ook
toegang tot het appartementencomplex en de garage in de kelder, die meerdere
parkeerplaatsen heeft voor elk van de appartementen en voor het onderhoud van
het pand.

Op de eerste verdieping bevinden zich zeven appartementen met een
tweepersoonsslaapkamer, een complete badkamer, een kitchenette en een woon-
eetkamer. Twee ervan zijn van het duplex-type en hebben een groot privéterras.

De afbeeldingen van de advertentie tonen het project om het pand te updaten. Er
kan een tweede verdieping worden gebouwd en/of de eerste verdieping kan worden
verbouwd tot meerdere appartementen.

Het is een gebouw voor investeerders met een groot potentieel voor
winstgevendheid gezien de fantastische locatie in de stad Platja d'Aro, aan de Costa
Brava.

lucasfox.co.nl/go/pda35425

Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Renovatie object, Exterior
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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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