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DESCRIÇÃO

Apartmentos à venda in Lloret de Mar / Tossa de Mar,
Costa Brava com preços apartir de 210,000 €
Esta promoção excepcional de novas construções desfruta de uma localização
espetacular no passeio marítimo de Lloret de Mar, cercado por lojas, bares, cafés e
restaurantes, e a poucos minutos a pé de todos os serviços.
Oferece casas de alto padrão com benefícios ecológicos e equipamentos de ponta.
Todas as unidades desfrutam de vistas frontais ou laterais do mar e possuem
grandes varandas envidraçadas e grandes janelas para maximizar a luz natural e
aproveitar ao máximo as vistas magníficas do Mediterrâneo.
As 33 casas, projetadas pelo famoso estúdio de arquitetura da GCA, possuem uma
sala de estar com cozinha diáfana, com materiais e acabamentos de alta qualidade.
As casas medem entre 47 m² e 114 m² e têm 1, 2 ou 3 quartos. É uma das poucas
propriedades completamente independentes do passeio marítimo de Lloret de Mar,
que permite uma excelente iluminação, pois os pisos têm vista para todos os lados
do edifício.

lucasfox.pt/go/infinity-lloret

false

https://www.lucasfox.pt/go/infinity-lloret

published

Os moradores encontrarão estacionamento subterrâneo no complexo, um terraço
comum e uma piscina infinita na cobertura com vistas incríveis do mar.
Entre em contato conosco para obter mais informações sobre esses novos
apartamentos excepcionais à beira-mar na Costa Brava.

novos-empreendimentos

1&2

Destaques
Em frente ao mar
Casas com 1-3 quartos
Piscina comunitária
Estacionamento
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[{terrace={8}, floor={1}, nbedrooms={1},
nbathrooms={1}, size={47}, rental_yield={0},
type_title={Apartmento}, price_string=
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{68}, rental_yield={0}, type_title=
{Apartmento}, price_string={345.000 €}},
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{365.000 €}}, {terrace={22}, floor={5},
nbedrooms={3}, nbathrooms={2}, size={114},
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price_string={790.000 €}}, {terrace={22},
floor={5}, nbedrooms={3}, nbathrooms={2},
size={114}, rental_yield={0}, type_title=
{Apartmento}, price_string={790.000 €}},
{terrace={3}, floor={6}, nbedrooms={2},
nbathrooms={2}, size={68}, rental_yield={0},
type_title={Apartmento}, price_string=
{380.000 €}}, {terrace={3}, floor={6},
nbedrooms={2}, nbathrooms={2}, size={68},
rental_yield={0}, type_title={Apartmento},
price_string={380.000 €}}, {terrace={22},
floor={6}, nbedrooms={3}, nbathrooms={2},
size={114}, rental_yield={0}, type_title=
{Apartmento}, price_string={800.000 €}},
{terrace={22}, floor={6}, nbedrooms={3},
nbathrooms={2}, size={114}, rental_yield={0},
type_title={Apartmento}, price_string=
{880.000 €}}]
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Infinity Lloret: Novo projeto em Lloret de
Mar / Tossa de Mar
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false

true

880000.0
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<p> Os moradores poderão acessar as
melhores praias da região a poucos minutos
a pé e aproveitar a proximidade de Sa
Caleta, com seu famoso castelo e as águas
azul-turquesa e cristalinas de Cala Trons.
</p><p> La Caleta está em uma localização
ideal para excursões ao longo da costa ao
longo do Caminho de Ronda. Outras
atrações dos arredores são o Museu do Mar,
a igreja de Sant Romà do século XVI, os
jardins românticos de Santa Clotilde e o
centro da cidade, com sua ampla oferta de
lazer. </p>
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lucasfox.pt

<p> Esta promoção excepcional de novas
construções desfruta de uma localização
espetacular no passeio marítimo de Lloret
de Mar, cercado por lojas, bares, cafés e
restaurantes, e a poucos minutos a pé de
todos os serviços. </p><p> Oferece casas de
alto padrão com benefícios ecológicos e
equipamentos de ponta. Todas as unidades
desfrutam de vistas frontais ou laterais do
mar e possuem grandes varandas
envidraçadas e grandes janelas para
maximizar a luz natural e aproveitar ao
máximo as vistas magníficas do
Mediterrâneo. </p><p> As 33 casas,
projetadas pelo famoso estúdio de
arquitetura da GCA, possuem uma sala de
estar com cozinha diáfana, com materiais e
acabamentos de alta qualidade. As casas
medem entre 47 m² e 114 m² e têm 1, 2 ou 3
quartos. É uma das poucas propriedades
completamente independentes do passeio
marítimo de Lloret de Mar, que permite uma
excelente iluminação, pois os pisos têm
vista para todos os lados do edifício. </p>
<p> Os moradores encontrarão
estacionamento subterrâneo no complexo,
um terraço comum e uma piscina infinita na
cobertura com vistas incríveis do mar. </p>
<p> Entre em contato conosco para obter
mais informações sobre esses novos
apartamentos excepcionais à beira-mar na
Costa Brava. </p><h4> Destaques </h4><ul>
<li> Em frente ao mar </li><li> Casas com 1-3
quartos </li><li> Piscina comunitária </li>
<li> Estacionamento </li></ul>
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Infinity Lloret Apartmentos, Lloret de Mar /
Tossa de Mar, Costa Brava
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units_th_floorplan={Planos do andar},
units_size_min={Dimensões desde},
sizeplot={area do terreno}, banner_sold=
{Vendido}, banner_reduced={Preço
reduzido}, units_th_distribution=
{Distribuição}, ndportfolio_location_intro={A
collection of {{devs_count}} new
development projects across {{title}}
including {{unique_locations}}.}, res_rent=
{Arrendamento}, units_pricefrom={Preços
desde}, moreinfo={Detail},
has_buildinglicense={Licença de
construção}, buildinglicense_granted=
{Concedida}, sizeterrace={Terraço},
ndportfolio_published_on={Published on},
development_lbl_priceonrequest={Preço
sujeito a confirmação}, pricefrom={Price
from}, title_newdevelopment={Obra nova},
units_bedrooms={Quartos}, disclaimer_text=
{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.}, reference={Referência},
floor={Andar}, res_short={Rent:},
pricereduced={(Reduced Price)}, callus={},
rented={Arrendado}, title_overview=
{Descrição}, typeofprop={Natureza:},
units_available={Unidades disponíveis},
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rental_yield={Rentabilidade até}, location=
{Localização}, areafloorplan={Plano},
bedrooms={Quartos}, sizegarden={Jardim}}

true

[{value={Q4 2020}, label={Finalização}},
{value={19}, label={Unidades disponíveis}},
{value={1, 2 & 3}, label={Quartos}}, {value=
{47m²}, label={Dimensões desde}}, {value=
{Concedida}, label={Licença de construção}}]
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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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