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ÖVERBLICK

224 m² lägenhet belägen vid havet ovanför hamnen i
Blanes. Den har ett stort öppet vardagsrum med matplats
med tillgång till terrassen, 5 sovrum med eget badrum
och parkering.

Stor fastighet belägen vid havet i Blanes, nära Marimurtras botaniska trädgård och
precis framför hamnen. På en hög våning har den panoramautsikt över havet, hela
Blanes kust, strandpromenaden, hamnen och horisonten.

Den har en yta på 224 m². Den består av två identiska lägenheter som
sammanfogades, och förutom att öka storleken har den också fått ytan på fasaden.
Observera också att den har tillgång till två olika uteplatser.

Det ligger på femte våningen i en byggnad med hiss. Byggnadens entré ligger på
Passeig Mestrança, liksom parkeringen.

När vi kommer in i hemmet hittar vi hallen, som i sin tur leder oss till vardagsrummet
med direkt tillgång till terrassen. Vardagsrummet har flera områden, en matplats och
ett TV-område med soffor. Därefter har vi köket öppet mot vardagsrummet, med en
stor ö i centrum och utsikt över havet. Köksytorna är av hög kvalitet och alla ytor är
Corian. Den är utrustad med en avhärdare, vattenfilter, plattvärmare, ugn, ångkokare,
gasspis, keramikhäll och mikrovågsugn, allt från märket Gaggenau.

Lägenheten har en mycket bekväm layout, med dag och natt områden är ganska väl
differentierade. På samma sätt har den cirkulär anslutning mellan utrymmena, så att
sovrummen kan nås på två olika vägar.

Fastigheten har totalt fem dubbelrum med eget badrum. Var och en av dem har olika
dekorationer, särskilt i badrummen, samt har en parabolanslutning. Fastigheten
innehåller också två små rum med ett fönster med utsikt över uteplatsen.

Slutligen har fastigheten två termostater, ett partikelfilter, en vattenavhärdare och en
tryckpump, samt underjordisk parkering i samma byggnad, tillgänglig från trappan
och hissen.

lucasfox.se/go/cbr25693

Havsutsikt, Strand, Hiss, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Turistlicens, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet
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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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