
REF. CBR33443

3 200 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i La Escala, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  L'Escala / L'Estartit »  17130

6
Sovrum  

3
Badrum  

469m²
Planlösning  

131m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Rymlig, elegant villa, i gamla stan i l'Escala, med magnifik
utsikt över havet och staden.

På strandpromenaden och i hjärtat av den gamla stadsdelen i L'Escala hittar vi detta
underbara hus från 1943 byggt på 4 våningar och var och en har en imponerande
utsikt över havet.

Bottenvåningen består av ett stort garage och ett rum som skulle kunna användas
som företag.

Första och andra våningen består av flera rum och rum med havsutsikt.

Den översta våningen består av ett rymligt rum med spektakulärt högt i tak och en
stor terrass med oslagbar utsikt över staden, havet och Pyrenéerna.

Huset behöver renovering men har stor potential, antingen att skapa en permanent
bostad eller att dela upp det i flera turistlägenheter och generera betydande
inkomster.

Tveka inte att kontakta oss för att få all information om denna unika fastighet i
hjärtat av l'Escala.

lucasfox.se/go/cbr33443

Havsutsikt, Terrass, Högt i tak, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Exteriör
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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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