
REDUCERAT PRIS

REF. PDA39108

650 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

3
Sovrum  

2
Badrum  

96m²
Planlösning

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Underbar sommarlägenhet med 3 sovrum till salu i ett
bostadsområde med havsutsikt och 2 minuters promenad
till den berömda Sant Pol-stranden, mellan Sant Feliu de
Guíxols och S'Agaró.

Lucas Fox presenterar denna fastighet till salu i ett exklusivt bostadsområde med
havsutsikt. Denna lägenhet ligger i ett högt stående bostadsområde som har en
gemensam pool och välskötta trädgårdar på olika nivåer omgivna av mycket höga
tallar.

Väl inne i byggnaden når vi huset på andra våningen med hiss från bottenvåningen
eller från garaget.

Lägenheten har en yta på 96 m². När vi kommer in i lägenheten har vi en mycket ljus
hall och till vänster ett fullt utrustat kök. Sedan kommer vi åt ett rymligt vardagsrum-
matsal, perfekt för hela familjen, mycket trevligt och med tillgång till en terrass som
är ganska solig på grund av sin orientering och med utsikt över havet och San Pol-
stranden.

Nattdelen har tre sovrum, inklusive master bedroom med havsutsikt och eget badrum
med dusch, samt ytterligare ett badrum med dusch för att serva resten av
sovrummen. Varje sovrum har inbyggda garderober och väggvärme.

En parkeringsplats ingår i priset.

Hör av dig för mer information och för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/pda39108

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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