
VENUT/UDA

REF. CBR5168

745.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 24m² de jardí en venda a El Gironés
Espanya »  Girona »  El Gironés »  17455

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

279m²
Plànol  

236m²
Dimensions del terreny  

24m²
Jardí

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa adossada de disseny amb 3 dormitoris i piscina
comunitària en venda davant d&#39;un prestigiós
complex de golf, amb boniques vistes a la natura.

En una prestigiosa ubicació, davant d'un exclusiu camp de golf, trobem localitzada
aquesta preciosa habitatge familiar amb pocs veïns i amb accés a l'exclusiu jardí
comunitari amb piscina. Les cases estan distribuïdes en forma de V, amb terrasses
grans a la part del darrere que garanteixen la privacitat dels veïns i espectaculars
vistes a el camp de golf.

L'habitatge mesura 279 m² i es condiciona en 2 plantes, a més de la planta inferior,
que també rep llum natural. Aquesta planta ofereix un espai de 90 m² que podrà
adaptar-se a les necessitats de l'estil de vida de l'propietari, i podria usar-se com a
celler, sala de jocs o gimnàs, per exemple. També ofereix 2 places d'aparcament.

El saló-menjador de planta oberta disposa d'una bonica llar de foc i està connectat
amb la cuina Bulthaup de disseny modern amb electrodomèstics Neff. Des del saló
arribem a un jardí de 24 m² amb barbacoa, que es fon perfectament amb els exteriors
de la promoció, amb una piscina infinita comunitària amb accés a la platja i vistes a
el camp de golf. Els 3 dormitoris es situen a la primera planta, entre ells el dormitori
principal amb el seu propi bany i vestidor.

Aquest habitatge d'alta gamma també inclou aire condicionat, calefacció central per
terra radiant i un atri, que permet l'entrada de llum natural, millora la ventilació i li
dóna un toc únic a aquesta fantàstica propietat.
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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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