REF. GIR28522

€530,000 Lägenhet - Till salu

Nybyggd Golf fastighet med 3 Sovrum med 15m² terrass till salu i PGA, Girona
Spanien » Girona » PGA Catalunya » 17455
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.se

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
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ÖVERBLICK

Eleganta 3-bädds golflägenheter i ett fantastiskt läge vid
sjön på den exklusiva golfanläggningen PGA Catalunya med gemensam pool och trädgårdar
El Bosc Apartments ligger i den södra delen av PGA Catalunya Resort, och är de mest
innovativa fastigheterna på anläggningen.
Lägenheterna är designade av Barcelona-studion av den prisbelönta arkitekten Jaime
Prous och är omsorgsfullt integrerade i det omgivande landskapet.
Dessa exklusiva fastigheter, belägna i ett fridfullt skogsområde på orten, visar de
senaste teknikerna inom hållbar design som placerar både miljön och invånarnas
välbefinnande i centrum. Viktiga begrepp som beaktas inkluderar den naturliga
miljön, den fantastiska utsikten, solen, platsens förhållande till vatten och det
noggranna materialvalet.

lucasfox.se/go/gir28522
Utsikt över bergen, Naturligt ljus, Parkering,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nybyggd, Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt

Komplexet är byggt kring en elegant pool - utformad för att efterlikna en sjö komplett med soldäck och uteservering. Träden mellan lägenheterna förbättrar
avskildheten samtidigt som de ger enastående utsikt över stadens banans mest
ikoniska sjö och farleder.
De eleganta lägenheterna har vardera tre sovrum, inklusive en master svit med
klädkammare. Vardagsrummet med öppen planlösning är fyllt med ljus tack vare
fönster från golv till tak som ger utsidan in och öppnar sig mot en generös terrass
med fantastisk utsikt. Den övergripande känslan är en av rymd, lätt och sofistikerad
design. Fastigheterna är utrustade med det senaste inom designarmaturer och
smarta hemteknologier, samt ett stängt garage och förråd
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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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