
SÅLD

REF. CBR18274

785 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i Palamós, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Palamós »  17230
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ÖVERBLICK

Fantastisk strandpromenad på strandpromenaden i
Palamós med spektakulär utsikt över hamnen och ut mot
havet.

Denna underbara 4-rumslägenhet ligger vid strandpromenaden i Palamós, bara några
steg från stranden och nära till alla bekvämligheter och bekvämligheter. Fastigheten,
byggd 2001, består av rymliga och ljusa rum med alla moderna bekvämligheter.
Stand-out-funktionen är dock utan tvekan den magnifika terrassen med fantastisk
havsutsikt. Dessutom ingår en sluten parkeringsplats i samma byggnad i priset. Ett
idealiskt familjehem som första eller andra bostad.

Lägenheten har en mycket intuitiv layout och fördelas enligt följande:

Vi välkomnas till fastigheten genom en hall som till vänster ger vägen till dagområdet.
Här hittar vi ett rymligt vardagsrum med rikligt naturligt ljus med tanke på att den har
tillgång till en stor terrass med soltak och fantastisk utsikt över havet och hamnen i
Palamós. Därefter finns ett fullt utrustat kök med tillgång till matsalen, ett vackert
sovrum med eget badrum med badkar och havsutsikt och gästtoalett.

Till höger om hallen finns två dubbelrum mot gatan och med tillgång till samma
balkong med automatiska fönsterluckor. Vi hittar också ett komplett badrum som
tjänar dessa rum och en tjänst sovrum med eget badrum och verktyg.

Fastigheten är utrustad med luftkonditionering, värme och dubbla fönster.

Kontakta oss för att besöka denna lägenhet med avundsvärd havsutsikt till salu i
Palamós.

lucasfox.se/go/cbr18274

Havsutsikt, Strand, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Balkong, Dubbla fönster,
Exteriör, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök
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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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