
SÅLD

REF. PDA36225

395 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum med 22m² terrass till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

3
Sovrum  

2
Badrum  

97m²
Planlösning  

22m²
Terrass

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

APARTAMENTO CHRISTELLE är en lägenhet i en modern
och lyxig resort med alla bekvämligheter och många
sportfaciliteter på själva resorten.

Duplexlägenhet till salu i "La Bovila Resort" i Platja d'Aro med conciergeservice, bara
800 meter från stranden.

Denna soliga fastighet i söderläge byggdes 2005 och inkluderar ett stort gemensamt
område i perfekt skick med pool, padeltennis- och tennisbanor, lekplats, boulebana
och en stor trädgård.

Lägenheten säljs tillsammans med en privat parkeringsplats belägen i källaren i
samma byggnad och ett separat förråd för cyklar eller annat.

Byggnaden har hiss och källare för parkering och förråd. Dessutom finns det
parkeringsplatser längs hela komplexets omkrets.

lucasfox.se/go/pda36225

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Tennisbana, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Uppvärmning, Service-hiss,
Rullstolar, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
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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