
REF. CBR39125

395 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 2 Sovrum med 115m² terrass till salu i Roses, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Bay of Roses / Empuriabrava »  17487

2
Sovrum  

2
Badrum  

179m²
Planlösning  

115m²
Terrass

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

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


ÖVERBLICK

Fantastisk takvåning med 2 sovrum och 2 badrum, med en
100 m² stor privat terrass och oslagbar utsikt över havet
och omgivningarna, med parkering och förråd ingår till
salu vid havet i Empuriabrava.

Vid havet i Empuriabrava hittar vi denna fantastiska takvåning på 64 m²,
totalrenoverad och redo att flytta in, på översta våningen i en byggnad med hiss.
Lägenheten består av två dubbelrum och två kompletta badrum, samt
vardagsrum/matsal med modernt kök i öppen planlösning. Från alla rum i huset finns
en underbar utsikt över havet och Rosesbukten.

Från vardagsrummet når vi en underbar privat terrass på mer än 100 m² med sol hela
dagen och oslagbar utsikt över havet och Pyrenéerna. Det är den idealiska platsen för
att vila i total tystnad eller njuta av speciella stunder med vänner och familj.

För maximal komfort för sina ägare har lägenheten uppvärmning och
luftkonditionering. I priset ingår en parkeringsplats för en stor bil och ett förråd där
en motorcykel och flera cyklar (med elladdning) får plats.

Tveka inte att kontakta oss för att få mer information om denna fantastiska
marknadsmöjlighet och för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/cbr39125

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
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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