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REF. VIL17906

700 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 72m² terrass till salu i Calafell, Costa
Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43700

3
Sovrum  

2
Badrum  

132m²
Planlösning  

72m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastisk duplex med en stor terrass med utsikt över
havet och vackra gemensamma utrymmen, till salu i
strandpromenaden Le Meridien Ra hotellkomplex, El
Vendrell.

Denna moderna duplexlägenhet, som mäter 132m² plus 72m² terrass, har fantastisk
havsutsikt. Rymlig och ljus, det här är den perfekta egenskapen för att njuta av El
Vendrells avundsvärda klimat tack vare sin stora privata terrass och den vackra
gemensamma poolen och chill-out-området i Le Meridien Ra-hotellkomplexet. En
parkeringsplats och lagringsutrymme ingår och boende har tillgång till alla
hotellfaciliteter.

Tillgång till fastigheten ligger på nedre våningen, som består av ett fantastiskt öppet
kök utrustat med ugn, kylskåp och diskmaskin. Bredvid köket finns en separat
tvättstuga. Det moderna öppna köket är anslutet till det rymliga vardagsrummet /
matsalen med öppen spis och tillgång till en 72 m² stor terrass med fantastisk
havsutsikt.

På övre våningen finns 2 dubbelrum som delar badrum med badkar samt sovrum
med badrum med dusch och omklädningsrum. Både sovrummet och ett av de andra
sovrummen har tillgång till en balkong med fantastisk utsikt över stranden.

Ytterligare funktioner inkluderar Technal aluminium snickeri med termiska
bryggbrott, trägolv i alla rum utom badrummen, som är porslin. Alla dörrar är målade
vita.

Ett attraktivt alternativ för dem som söker en första eller andra bostad på Barcelonas
sydkust. Detta skulle också göra ett intressant alternativ för investerare som vill ha
hög hyresutbyte.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/vil17906

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Gym, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
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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	Fantastisk duplex med en stor terrass med utsikt över havet och vackra gemensamma utrymmen, till salu i strandpromenaden Le Meridien Ra hotellkomplex, El Vendrell.

