
VENUT/UDA

REF. CBR6580

1.950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a S'Agaró
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17248

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

699m²
Plànol  

3.506m²
Dimensions del terreny

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

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


DESCRIPCIÓ

Casa moderna amb amplis espais de dia i precioses
vistes, en venda a S&#39;Agaró, a la Costa Brava.

Una espectacular casa moderna a S'Agaró, a la Costa Brava. La propietat, que se situa
a la part alta d'una petita muntanya, ofereix increïbles vistes des del mar, a Palamós i
S'Agaró, fins a les muntanyes des del Mas Nou.

Amb àmplies zones de dia i sostres alts, la propietat gaudeix de molta llum natural.
Arribem a la casa a través d'un camí que creua els bonics jardins. Des de la porta
principal accedim a un rebedor que condueix a la cuina i al menjador. Un passadís
comunica amb l'ampli saló amb sostres alts i fantàstiques vistes al mar des dels
finestrals, que també ofereixen sortida a un balcó amb vista sobre la parcel·la. Des
del saló accedim a un gran dormitori amb bany privat i vistes al mar.

Baixant unes escales arribem a la planta inferior, amb un altre ampli saló i unes
portes de vidre que donen al jardí. En aquesta planta hi trobem un dormitori amb
bany privat, 2 dormitoris dobles, una cambra de bany, i el dormitori i la cambra de
bany del servei, així com una zona de benestar amb sauna.

La zona exterior també és excel·lent, amb un jardí, una piscina asimètrica i una
piscina infantil de 40 cm.

Per a la seva total seguretat i tranquil·litat, la propietat també compta amb un
sofisticat servei de seguretat i d'alarma. A més, té un garatge doble per aparcar els
seus vehicles de forma segura i amb privacitat.

Aquesta propietat seria l'opció perfecta per inversors o per a famílies que busquin
privacitat i àmplies zones de dia, en un entorn natural preciós.

lucasfox.cat/go/cbr6580

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sala de jocs, Safareig,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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.

REF. CBR6580

1.950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a S'Agaró
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17248

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

699m²
Plànol  

3.506m²
Dimensions del terreny

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

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

	Casa moderna amb amplis espais de dia i precioses vistes, en venda a S&#39;Agaró, a la Costa Brava.

