
Ref: 280 CASADAM
CALELLA DE PALAFRUGELL

HUTG-041857-76

DESCRIPCIÓ

Apartament totalment reformat amb fantàstiques VISTES. Informació general : - Espectacular vista panoràmica sobre
el mar i sobre Calella de Palafrugell - Apartament totalment reformat - Només a 100 m de la platja - 3 llits dobles - 2
banys complerts amb plat de ducha - 102 m2 de superfície útil - Cuina moderna totalment equipada - Mobles de gran
qualitat - Solarium de 40 m2 - Equip de música Sonos, Wi-Fi , Televisió per satèl·lit - 6 cadires per a portar a la platja -
Aparcament  per  a  2  cotxes  a  la  mateixa  finca  Apartament  de  luxe  en  el  encantador  poble  mariner  de  Calella  de
Palafrugell, amb una vista panoràmica única sobre el mar i el poble, a tan sols 100 m de la platja del Sant Roc, els
restaurants i el principal supermercat del poble. L'apartament fou reformat l'any 2018, amb mobles de gran qualitat i
terra de fusta blanca de roure, amb una superfície habitable de 102 m2. Cuina oberta totalment equipada amb
nevera, congelador, rentavaixelles, cafetera (Nespresso), forn, microones, torradora, etc. Disposa de Wi- Fi , Equip de
So Sonos i TV per satèl·lit. L'apartament diposa de 3 dormitoris, cadascun amb llit de matrimoni , aire condicionat i
balcó propi. 2 banys moderns amb plat de dutxa. Just a sobre l'apartament trobem una gran terrassa/ solarium de 40
m2 amb 6 tumbones per a disfrutar d'una espectacular vista, i una dutxa exterior per a refrescar-se. També hi han 6
cadires de platja a disposició dels hostes. Garatge propi (compartit amb el veí) per a 2 cotxes . No estan permesos
els grups de persones joves, ni families amb nens menors de 6 anys. No hi son permesos els animals de companyia i
està totalment prohibit fumar a l'interior de l'immoble.



Dades generals

Tipus d'immoble: Apartament m2: 102
m2 parcel·la: 0 Distància de la platja: 100 m
Any de construcció: Tipus de piscina:
Vistes: Vista al mar

Característiques

Nombre d'habitacions: 3 Lavabos: 0 Banys amb banyera: 0
Banys amb dutxa: 2 Llits de matrimoni: 3 Llits individuals: 0
Llits amb lliteres: 0 Bressols: 0 Sofàs llits: 0
Tipus de cuina:

Altres característiques

Terrassa Aparcament

Equipament

Aire condicionat Armaris encastats Equipament de cuina
Rentavaixelles Forn Microones
Cafetera Rentadora Assecadora
Termo TV TDT
Wifi gratuït Mobles jardí Tumbona
Traster Torradora



Temporada Preu Estada mínima

15/07 - 22/07/2023
15/07/2023 - 21/07/2023 3.125,00 € / Setmana 7 Nits

22/07 - 29/07/2023
22/07/2023 - 28/07/2023 3.125,00 € / Setmana 7 Nits

29/07 - 05/08/2023
29/07/2023 - 04/08/2023 3.375,00 € / Setmana 7 Nits

05/08 - 12/08/2023
05/08/2023 - 11/08/2023 3.625,00 € / Setmana 7 Nits

12/08 - 19/08/2023
12/08/2023 - 18/08/2023 3.625,00 € / Setmana 7 Nits

19/08 - 26/08/2023
19/08/2023 - 25/08/2023 2.875,00 € / Setmana 7 Nits

26/08 - 02/09/2023
26/08/2023 - 01/09/2023 2.875,00 € / Setmana 7 Nits


