
VENDIDO

REF. CBR16549

548.000 € Apartmento - Vendido
apartmento Quartos with 10m² terraço à venda em Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spain »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Quartos  

3
wc  

170m²
Plano  

10m²
Terraço

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Linda casa com 4 quartos com muita luz e fabulosas vistas
do mar, à venda em frente ao mar em Lloret de Mar.

Apartamento de 170 m² localizado em um prédio de 6 andares com apenas um vizinho
por andar, à beira-mar de Lloret de Mar. Está localizado à beira-mar, a apenas 20
metros da praia. que você pode desfrutar de excelentes vistas de quase todos os
quartos.

A casa é dividida em duas partes. Por um lado, temos a área do dia, que consiste em
uma espaçosa sala de estar com cozinha aberta e sair para o terraço com uma vista
fabulosa sobre o mar. A cozinha está equipada com móveis Santos e bancada
Silestone, com aparelhos de última geração, sistema de osmose, uma grande ilha com
café bar e muito espaço.

Por outro lado, encontramos a área de noite composta por 4 quartos, 2 são duplos e
os outros 2 singles, mas espaçosos. Um dos quartos duplos é o quarto principal com
casa de banho privada. Há outro banheiro compartilhado entre os quartos restantes,
bem como um banheiro de cortesia.

Uma casa ideal para famílias como primeira ou segunda residência junto à praia e à
beira-mar. Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/cbr16549

Vistas ao mar , Primeira linha do mar ,
Terraço, Elevador, Parquet, Luz natural,
Vistas, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo ,
Armários empotrados , Ar condicionado
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Linda casa com 4 quartos com muita luz e fabulosas vistas do mar, à venda em frente ao mar em Lloret de Mar.

