
REF. CBR39418

1 275 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

3
Sovrum  

3
Badrum  

214m²
Planlösning

+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
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ÖVERBLICK

Fantastisk och unik lägenhet i perfekt skick till salu på
första raden i Tossa de Mar

Lucas Fox presenterar detta fantastiska hem vid havet i Tossa de Mar, precis framför
havet och strandpromenaden, precis halvvägs mellan Mar Menuda och slottet Tossa
del Mar.

Lägenheten ligger på fjärde våningen i ett fyravåningshus. Inledningsvis handlade det
om två våningar som har fogats ihop för större njutning och för att njuta av en bred
fasad med utsikt över havet. Huset har totalt 214 m² och en dubbel terrass. I
dagområdet finns ett vardagsrum-matrum med kök i öppen planlösning och ett
vackert bibliotek med havsutsikt. Nattområdet har tre dubbelrum: master bedroom
med ett omklädningsrum och ett stort privat badrum och två andra sovrum, ett med
eget badrum. Slutligen finns det ett badrum som betjänar det tredje sovrummet och
resten av huset.

Huset ligger i en byggnad med portvakt och två ingångar: den huvudsakliga och en
sekundär.

Om det vid något tillfälle krävs kan lägenheten delas i två igen, eftersom den behåller
alla faciliteter för att göra det igen.

I samma byggnad har vi en parkeringsplats för en stor bil.

lucasfox.se/go/cbr39418

Strand, Havsutsikt, Terrass, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt över staden, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Renoverad, Panoramautsikt,
Öppet kök, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Bibliotek,
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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