
REF. CBR2172

3 400 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Calonge »  17252

4
Sovrum  

3
Badrum  

369m²
Planlösning  

1.627m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Villa Blue Wave erbjuder enastående havsutsikt, 4
sovrum, 3 badrum, garage, pool och privat tillgång till
Camino de Ronda som guidar dig till de privilegierade
gömda stränderna i Torre Valentina.

Villa Blue Wave är en vacker villa till salu vid havet, mellan Playa de Aro och Sant
Antoni de Calonge, belägen i bostadsområdet Torre Valentina. Villa Blue Wave
erbjuder 369 kvm byggt på en tomt på 1627 kvm och byggdes 1987.

Villan har 3 våningar. Den nedre våningen erbjuder ett rymligt garage med en intern
trappa till övervåningen.

Vid inträde på bottenvåningen välkomnas vi av den inbjudande hallen, varifrån du
redan kan se den vackraste havsutsikten. På höger sida ser vi det öppna konceptet
vardagsrum/matsal, med fullt utrustat kök och tvättstuga bakom sig. Från
vardagsrummet har du direkt tillgång till den stora terrassen där du kan underhålla
vänner och familj med en fantastisk utsikt. Den 60 kvm stora poolen och ligger bakom
terrassen, som ger privat tillgång till Camino de Ronda, där du hittar stranden bara 1
minuts promenad bort.

Till vänster om entrén har vi kontoret och hallen bakom som guidar dig till de första 3
sovrummen och 2 badrummen. Alla sovrum har fantastisk havsutsikt.

Hela andra våningen görs om till ett master bedroom/badrum med egen privat
terrass där du kan njuta av den vackra utsikten över Medelhavet.

Om du vill ha mer information eller för att ordna en visning är du välkommen att
kontakta oss.

lucasfox.se/go/cbr2172

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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