REF.: LLOP1100

Apartament a primera planta a nova
promoció a Lloret de Mar
Costa Brava · Lloret de Mar

Contacti’ns per rebre més
informació o sol·licitar una visita:
+34 972 818 300

Àrea sòl

Habitacions

Banys

Preu

69 m2

2

2

280.000 €
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Exclusiu apartament a primera planta de 68,53m2 construïts + terrassa de 3,11m2. Consta de saló-menjador amb cuina
americana, una suite amb el seu propi bany, un dormitori doble i un bany complet.
Infinity és una residència a estrenar amb apartaments d'un a tres dormitoris, espaiosos, amb molta llum i en primera línia del mar.
Les cuines estan obertes al saló i equipades amb marques d'última generació i materials d'alta qualitat. Pisos d'alt standing amb
balcons assolellats, vistes privilegiades, solàrium comunitari i espectacular piscina a l'última planta. L'estalvi energètic i el
compromís mediambiental han estat prioritaris en aquest edifici que ha cuidat al màxim el confort acústic i la lluminositat.
Extres: piscina comunitària, possibilitat d'adquirir pàrquing subterrani, aerotermia, aire condicionat, armaris encastats...

Característiques
Prop de la platja

Terrasses i balcons

Garatge

Obertures de doble vidre

Vistes al mar

Solàrium al terrat

Cuina oberta

Obra nova

Estil modern

Ascensor

Prop del transport

Primera línia de mar

Cuina equipada

Piscina comunitària

A prop dels cafès | Restaurants |
Botigues

Prop d'escoles internacionals

Prop de la platja

Primera línia de mar

Prop de la platja

Prop de la platja

Centre de la ciutat

Ubicació
Es tracta d'una de les destinacions favorits d'estiueig a nivell internacional. Amb els seus vuit platges, Lloret de Mar compta amb
tots els serveis, i una àmplia oferta gastronòmica i d'oci, tant de dia com de nit. En el seu casc urbà, les botigues més exclusives i
els locals més reconeguts de la Costa Brava, però sense renunciar a la vida pausada de les seves àrees residencials de la perifèria.
A Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty som especialistes en la venda d'immobles a Lloret de Mar: modernes
cases amb vistes al mar, envoltat de jardins amb piscina privada o exclusius apartaments a primera línia de platja.
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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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