REF. PDA32470

580 000 € Hus/Villa - Till salu

hus/villa med 7 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

7

4

344m²

88m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

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

Casa Rambla är ett unikt renoveringsprojekt med 7
sovrum bara 450 meter från havet till salu i centrala Sant
Feliu, Costa Brava.
Casa Rambla erbjuder en möjlighet för en köpare som vill renovera en fastighet efter
sin egen smak. Denna byggnad har fyra våningar.
På bottenvåningen av fastigheten hittar du det stora vardagsrummet, köket och
kontorsutrymmena med högt i tak och stora fönster som låter allt naturligt ljus
komma in i huset.
Nedre våningen är en källare som enkelt kan göras om till olika 3 sovrum.
Genom den imponerande trappan med gjutjärnsdetaljer når du övriga våningsplan.
På första våningen finns de andra 4 sovrummen och 2 badrum. De 2 sovrummen som
vetter utåt ger dig tillgång till den stora terrassen på första våningen.
På andra våningen finns baren och tvättstugan. Båda rummen ger tillgång till den
rymliga takterrassen, där du har utsikt över ingången till Ramblan Sant Feliu de
Guíxols.
På grund av husets läge behöver du inte ens en bil. Stranden, centrum, affärer och
restauranger ligger alla på mycket kort gångavstånd.
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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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