Ref: 140-4 Nàpols, 1
PALAMOS

785.000 €

DESCRIPCIÓ
FANTÀSTIC PIS A PRIMERA LÍNIA DE MAR AMB VISTES EXCEPCIONALS A TOTA LA BADIA. El millor que té aquest pis és veure'l en directe. Si
el que vostè està buscant és recrear-se la vista cada dia de l'any amb unes panoràmiques al mar espectaculars i alhora vol tenir la platja
a un pas ...Aturi's per conèixer-lo i comprovi-ho vostè mateix. Podríem començar destacant la seva amplitud i lluminositat. Dir que té un
saló menjador confortable, molt espaiós i una terrassa de cine. Les vistes? Precioses, sense cap mena de dubte, el mar et saluda des de
tots els racons de la terrassa, de la sala i del menjador. Seguim descobrint la resta de el pis on hi trobem: una cuina equipada tipus oﬃce,
una suite amb vista lateral al mar i amb bany complet i 1 bany de cortesia. El rebedor ens obre camí cap a l'altra meitat del pis, la zona
de nit. Allà hi trobem 3 dormitoris més, 2 banys i 1 safareig. Un altre factor important !!! .. només hi ha un veí per planta. Finalment
destacar que aquesta meravella de pis es ven amb una plaça de pàrquing al mateix ediﬁci. És un immoble ideal per viure-hi tot l'any, no li
falta la calefacció ni l'aire condicionat. Es pot demanar més? Potser sí , però aquest és sens dubte un pis de luxe dels que no abunden. El
convidem a visitar-lo, truqui'ns o contacti amb nosaltres.

Dades generals
Tipus d'immoble: Pis
Distància de la platja: 10
Tipus de piscina:

m2: 160
m2 parcel·la: 0
Any de construcció: 2001
Vistes: Vista al mar

Característiques
Nombre d'habitacions: 4
Banys amb dutxa: 3
Llits amb lliteres: 0
Tipus de cuina:

Lavabos: 1
Llits de matrimoni: 0
Bressols: 0

Banys amb banyera: 0
Llits individuals: 0
Sofàs llits: 0

Ascensor

Aparcament

Altres característiques
Terrassa

