REF. PDA25996

390 000 € Takvåning - Till salu

Takvåning med 3 Sovrum med 36m² terrass till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
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ÖVERBLICK

DUPLEX ANDREY, Lucas Fox är glad att erbjuda denna
spännande möjlighet att förvärva en takvåning med 3
sovrum i vackra Platja D&#39;Aro.
Denna takvåning på 144 m² kan användas på ett antal sätt, vare sig det är ett
permanent hem, för semestrar eller som ett fantastiskt köp för att låta investeringar
eftersom det redan har en turistlicens. Naturligtvis finns det flexibiliteten för ägaren
att kombinera ockupation som hyra efter önskemål.

lucasfox.se/go/pda25996

Platja D'Aro är känt för att vara den perfekta platsen för dem som letar efter ett
exklusivt läge på Costa Brava, med en magnifik lång strand och promenadområde.
Upplevelsen kompletteras av både fashionabla butiker och viktiga butiker,
tillsammans med ett stort utbud av restauranger.

Utsikt över bergen, Högt i tak, Mosaikgolv,
Naturligt ljus, , Balkong, Chill out plats,
Exteriör, Hyrlicens, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Uppvärmning, Utrustat kök

När vi går in i denna idealiskt belägna fastighet på bottenvåningen hittar vi tre
dubbelrum (ett med eget badrum), ett badrum, ett förvaringsskåp och en stor täckt
terrass med trappor som ger tillgång till den övre nivån.
På den övre nivån finns ett väl presenterat vardagsrum / matsal, ett nyrenoverat kök,
gästtoalett och en stor solterrass.
Kontakta oss för ytterligare information eller för att ordna en visning.
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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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