
REF. CBR4461

990 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 88m² terrass till salu i Roses, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Bay of Roses / Empuriabrava »  17258
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3
Badrum  

300m²
Planlösning  

88m²
Terrass

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Otroligt 300 m² duplex till salu på L&#39;Estartit
strandpromenad, framför fritidsporten och med utsikt
över stränderna i Pals och Begur.

Modern, funktionell duplex som är idealisk för en familj som njuter av havet och allt
nautiskt, givet är utmärkt läge framför L'Estartit hamn och havet.

Fastigheten ligger i en byggnad som genomgick fullständig renovering 2006 och
erbjuder utsikt över hamnen och stränderna i Pals och Begur. Den har en praktisk
layout med rymliga sovrum och vardagsrum. perfekt för familjelivet.

Fastigheten erbjuder 3 dubbelrum plus 2 andra rum som också kan användas som
dubbelrum för att rymma en stor familj eller gäster. Vardagsrummet har ett öppet kök
och en spektakulär utsikt över hamnen och havet. Köket ger tillgång till terrassen som
är en mycket rymlig 88 m² och har täckta och avtäckta delar samt en veranda. Det
finns också ett skafferi eller förråd på terrassen.

Dubbelglasfönster ser till att värme och luftkonditionering ger maximal effekt.
Fastigheten kommer med 2 parkeringsplatser och 2 förrådshus i samma byggnad. Det
finns en hiss som ger direkt tillgång till hemmet.

Fastigheten presenteras i gott skick och är ett litet underhållshem som är redo att
flytta in eller njuta av som en familjesemester vid havet.

lucasfox.se/go/cbr4461

Strand, Havsutsikt, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Uppvärmning, Luftkonditionering,
Dubbla fönster, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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