
REF. CBR4341

3.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a S'Agaró, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17220

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

460m²
Plànol  

2,175m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Espectacular vila modernista amb una zona enjardinada
que arriba fins a la platja de Sant Pol. Una autèntica joia
de la Mediterrània.

Villa modernista en venda en primera línia de mar a la platja de Sant Pol, entre Sant
Feliu de Guíxols i S'Agaró, a pocs metres de la luxosa zona residencial de La Gavina. A
més, la zona ofereix diversos restaurants gurmet.

La vila va ser construïda el 1908 i va ser dissenyada pel famós arquitecte modernista
Josep Goday, també conegut pels seus treballs amb Puig i Cadafalch, un altre
reconegut arquitecte del Modernisme. Els interiors van ser renovats en 2014, amb
una renovació completa de les cambres de bany i la cuina, així com de la instal·lació
del gas. Les terrasses i els porxos també van ser restaurats en 2009.

L'habitatge ofereix 6 dormitoris, 3 cambres de bany, una cuina, un menjador i
diversos salons, i es distribueix en 3 plantes. La superfície construïda total és de 464
m² i es podrñia renovar part del soterrani, que actualment es fa servir com a traster,
per convertir-lo en un habitatge independent. La vila requereix algunes
actualitzacions i gaudeix d'espectaculars detalls modernistes, com els terres
hidràulics i les vidrieres de les finestres.

A més, té vista sobre el mar i al jardí privat, que és pla i mesura 2.175 m². El jardí
també va ser dissenyat per Josep Goday i compta amb el paisatgisme original amb
til·lers, pins i altres arbres i plantes típics de la Mediterrània, tots ben cuidats. La
parcel·la arriba fins a la platja ia la planta del jardí hi ha una preciosa escala que
porta fins a la planta baixa de l'edifici.

Una joia modernista única en una ubicació molt privilegiada a primera línia de mar a
Sant Pol.

lucasfox.cat/go/cbr4341

Vistes al mar , Jardí, Aparcament,
Edifici modernista, Llar de foc
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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