
€587 369€587 369

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 85 m² Boyta: 85 m² 

Terrassområdet:Terrassområdet: 23 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 med havsutsikt Lägenhet med öppen utsikt och havsutsikt,
beläget på höjden av COLLIOURE, 10 minuters promenad från stadens centrum,
dess butiker, bageriet och den centrala stranden. Tillgång sker antingen genom
stadens centrum eller genom entrén till Collioure. Detta lille residens på 5
våningar, 6 lägenheter, med direkta hissar och 2 villor. Alla lägenheter som vetter
mot öst/sydväst drar nytta av maximalt solsken. Vackra rum och stora terrasser på
20 till 25 m2 vars 180° utsikt från klocktornet i Notre Dame-kyrkan, bukten
Collioure, Moulin des Dominicains, Fort Saint Elme och Madeloc Tower och
Albères-kedjan. Byggnaden uppfyller alla NRA:s föreskrifter RT 2012 Köpare väljer
inredning og material anpassat sitt förvärv, såväl som kökets inredning. Vändbar
luftkonditionering, varmvattenförsörjning med termodynamisk panna, elektriska
fönsterluckor -Elektriska fönsterluckor -Parkering och stängda boxar tillgängliga för
hissar till bostäder -Elektriska terminaler för hybrid- eller elfordon, individuella och
kollektiva -Sänkta notarieavgifter Lägenheten som visas i denna annons Denna 3
rums lägenheten ligger på andra våningen och har en vacker terrass. Den är
uppbyggd enligt följande: en entré med skåp, ett skafferi, en separat toalett, ett
vardagsrum/amerikanskt kök, 1 sovrum med skåp, ett duschrum och ett master
bedroom med sitt duschrum och omklädningsrum. Collioure Det är juvelen i Côte
Vermeille där konst, kultur och gastronomi flätas samman för att erbjuda dig en
mycket speciell lokal smak. Lutad mot Pyrenéerna, med fötterna i Medelhavet, kan
denna lilla katalanska fiskehamn också ge dig ett fält för friluftsutforskning
utomhus. Her finns alle möjligheter beroende på om du är intresserad av konst,
kultur, gastronomi, lokala traditioner, flykt på öppet hav, utforskande i den öppna
naturen, avkoppling. Hamnen i Collioure är utrustad med ett förtöjningsområde
med cirka femton bojar som förvaltas av stadens hamnkaptenskontor eller upptäck
Collioure genom att ta båten från Argelès sur mer eller Port Vendres. Tillgång Bil:
30 km från motorväg A9 Plan: 30 km från Perpignan-Rivesaltes flygplats. Tåg: Sncf
station i närheten   
Utgifter og kostnader :
Godt condominium
587 369 € byrå avgifter inkludert 


