
€547 690€547 690

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 76 m² Boyta: 76 m² 

Terrassområdet:Terrassområdet: 21 m²

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Åsikter:Åsikter: havsutsikt

Kök:Kök: Amerikanskt

Intern tilstand:Intern tilstand: ny

Standing:Standing: bostäder

Bygningsstaten:Bygningsstaten: ny

Index:Index:

havsutsikt, dubbelglas, lugna, ny, affärer

till fots, elektriska persienner, Sans vis-à-

vis, terrass 

2 sovrum

1 terrasse

2 dusjrom

1 toalett

1 parkering

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): Unavailable

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): Unavailable

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Lägenhet Lägenhet CollioureCollioure

Nytt program i Collioure. Magnifik havsutsikt lägenhet i Collioure bara 10 minuters
promenad från centrum, affärer och den lokala stranden. Ett trevligt litet
lägenhetskomplex med 6 lägenheter fördelade på 5 våningar, med direkt tillgång
med hiss, förutom 2 villor. Program Alla lägenheter vetter mot öst/sydväst och får
maximalt med dagsljus och sol. Bra rumslösningar, och stora terrasser på 20 till
25 m2. Här har du 180° utsikt över Collioure, Moulin des Dominicains, Fort Saint
Elme och Madeloc Tower och Albères-kedjan. Byggnaden uppfyller alla tekniska
krav och NRA-föreskrifter Köpare kan anpassa sitt materialval och kökslösningar
så att de kan personifiera lägenheten efter sina egna behov och smaker. Vändbar
luftkonditionering, varmvattenförsörjning med termodynamisk panna, elektriska
fönsterluckor. - Elektriska fönsterluckor - Parkering · Hiss · Elbilladdare ·  - Sänkta
notarieavgifter Villa presenteras i denna annons 3-rumslägenhet på 4:e våningen
med vacker altan. Här hittar du en hall med garderob, ett badrum, en separat WC,
vardagsrum/kök, ett sovrum med garderob, ett badrum och ett master bedroom
med badrum och garderob. Collioure Är en vacker liten stad vid Vermeillekusten
där konst, kultur och gastronomi smälter samman. Här hittar du lokal charm i en
riktig katalansk fiskehamn där Pyrenéerna möter Medelhavet. I Collioure hittar du
ett stort utbud av upplevelser och aktiviteter, oavsett om du är intresserad av konst,
kultur, gastronomi, lokala traditioner, strandliv längs Medelhavet eller turer i orörd
natur.  I hamnen i Collioure finns cirka femton bojar som förvaltas av staden. Det
finns en båtförbindelse från Collioure till Argelès sur mer och Port Vendres.
Tillgång Med bil: 30 km från motorväg A9 Med flyg: 30 km från Perpignan-
Rivesaltes flygplats. Tåg: Gare Sncf i närheten 
Utgifter og kostnader :
Godt condominium
547 690 € byrå avgifter inkludert 


