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336 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 57m² terrass till salu i Calafell, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43820

3
Sovrum  

2
Badrum  

137m²
Planlösning  

57m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Calafell,
Costa Dorada med ett start pris på 175,000 €

Denna exceptionella nybyggda utveckling, Waves Calafell, ställer 202 hem till ditt
förfogande i ett komplex inspirerat av Medelhavet, som kombinerar traditionell
arkitektur med innovativa och hållbara material.

Utvecklingen, som ligger bara 100 meter från havet, halvvägs mellan Tarragona och
Barcelona, erbjuder stor avskildhet, lugn och ljus, med vacker utsikt över Medelhavet
från sina terrasser och stora fönster, som översvämmer rummen med ljus. Det låter
dig också njuta av utmärkta gemenskapsfaciliteter, inklusive en vacker pool, ett
solarium och trädgårdsområden, perfekta för avkoppling efter en arbetsdag.

Kampanjen har hus på bottenvåningen med egen privat trädgård, en autentisk oas
intill Medelhavet; lägenheter på mellanvåningarna med egen terrass och takvåningar
med egen terrass med otrolig panoramautsikt för att njuta av soluppgången medan
du tar en kaffe. Lägenheterna har 2-3 sovrum och mäter från 85 m².

Alla hem har skapats med de bästa materialen och kvaliteterna för att säkerställa din
maximala komfort. Bland annat utmärker sig den bepansrade entrédörren för din
totala säkerhet, Noken kranar och toaletter, Balay elektriska apparater och fönstren
med termiska pauser.

Några oslagbara hem på andra raden av havet, i den vackra staden Calafell. Perfekt
som första eller andra bostad.

Höjdpunkter

100 meter från havet, mellan Tarragona och Barcelona
Bostäder med 2-3 sovrum med privat trädgård eller terrass
Gemensamma trädgårdar, pool och solarium
hållbart främjande
utmärkta egenskaper

lucasfox.se/go/vil38529
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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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