REF.: ALTP1288

Pis de nova promoció amb
aparcament a Santa Margarida,
Roses
Costa Brava · Roses

Contacti’ns per rebre més
informació o sol·licitar una visita:
+34 972 454 051

Àrea sòl

Habitacions

Banys

Preu

83 m2

2

1

240.000 €
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Preciós apartament en tercera planta amb 83,11m2 construïts amb una terrassa de 18,60 m2. L'apartament consta d'un
menjador-sala d'estar i una cuina americana oberta al menjador i dues habitacions i una cambra de bany, aire condicionat
reversible i persianes elèctriques. L'apartament té un aparcament privat.
Marivent residencial és una residència nova a estrenar, situada a 200 metres de la platja de Santa Margarida, Roses en ple centre
ideal per realitzar tot tipus d'activitats a peu. L'apartament es lliurés amb el material i les qualitats modernes. Els apartaments
estan situats al centre de Santa Margarida i són ideals per passar unes vacances o per fer una inversió i llogar a l'estiu.

Característiques
Ascensor de servei

Obra nova

Edifici energèticament eficient

Llum natural

Ascensor

Calefacció

Persianes motoritzades

Obertures de doble vidre

Vestidor

Aire acondicionat

Terrasses i balcons

Garatge

Cuina oberta

Cuina equipada

Vistes sobre la muntanya

Prop d'escoles internacionals

Centre de la ciutat

A prop dels cafès | Restaurants |
Botigues

Prop de la platja

Ubicació
Situat a la part nord de la Costa Brava, Roses gaudeix de la bellesa de l'entorn del Parc Natural del Cap de Creus, incloent setze
belles platges i nombroses cales, on descobrir la meravellosa vida marítima. Una destinació familiar, Roses ofereix una infinitat
d'activitats i serveis que atraparan a tots.
Contacti amb els nostres experts immobiliaris que amb professionalitat li brindaran tota la informació per comprar o vendre una
propietat al bell entorn de Roses.
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Sotheby’s International Realty® és una marca registrada amb llicència de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina és de propietat i és operada independentment.
Qualsevol informació o dada proporcionada de forma verbal o escrita referent als immobles oferts per BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no han de ser considerats definitius i / o vinculants i no
revesteixen valor contractual. L’estat, dimensions, fotografies i altres especificacions, poden canviar o ser modificats per causes externes. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni els agents relacionats amb
la mateixa, tenen capacitat legal per emetre declaracions categòriques sobre els immobles, per la qual cosa es recomana que tota informació proporcionada o coneguda a través de declaracions realitzades per a la promoció dels mateixos,
sigui verificada, pels seus propis mitjans, pels clients interessats.
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