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ÖVERBLICK

Trevlig 3-rumslägenhet med balkong och
gemensamhetsyta med pool och parkering till salu i Ribes
Roges, 3 minuters promenad från stranden.

Lucas Fox presenterar denna magnifika lägenhet belägen i ett privilegierat område
intill stranden och strandpromenaden Ribes Roges. Det är ett hus som ligger på andra
våningen i byggnaden, med en exceptionell orientering mot sydost, så det njuter av
sol och ljus hela dagen.

Väl inne välkomnas vi av en hall som leder till resten av rummen i huset. Dagområdet
erbjuder ett 20 m² stort vardagsrum med matplats som är helt öppen planlösning och
mycket ljus, med stora fönster och tillgång till en stor balkong. Detta har kapacitet att
ordna till exempel en chill-out område med en solstol för att sola utan att lämna
huset eller koppla av med att läsa en bok, samt placera ett bord och stolar för att
njuta av möten med familj och vänner. Därefter presenteras köket med en modern
och fristående stil som förutom att ha vackra, mycket rymliga skåp är utrustad med
keramikhäll och ugn.

Nattområdet består av tre sovrum, varav två dubbelrum och ett enkelrum. Det stora
sovrummet har en yta på cirka 13 m² och har en stor inbyggd garderob, perfekt för
förvaring av kläder från olika årstider. Den har även tillgång till en liten balkong och
ett komplett badrum med badkar.

Byggnaden har direkt tillgång till det gemensamma området, där de boende bekvämt
kan njuta av poolen och ett vackert grönområde. Till lägenheten finns en stor
parkeringsplats på samma fastighet samt ett stort förråd.

Huset är utrustat med aluminiumfönster med tvåglas med värme- och akustisk
isolering, markiser, luftkonditioneringspump och värmekanaler, parkettgolv,
keramikhäll och ugn samt videoporttelefon.

Det är ett unikt hem på grund av dess egenskaper och läge. Det bör noteras att den är
i perfekt skick och erbjuder bra finish. Kort sagt, ett drömhus, en oas där man kan
njuta av friheten som dess läge ger, beläget 200 meter från stranden och nära alla
typer av tjänster.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/vil39988

Trädgård, Swimming pool, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Uppvärmning, Luftkonditionering,
I behov av renovering , Förråd, 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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