
REF. CBR3137

3 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17252

5
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5
Badrum  

532m²
Planlösning  

1.132m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulär villa vid stranden till salu i Torrevalentina,
Sant Antoni de Calonge.

Denna verkligt spektakulära villa ligger i Torrevalentina urbanisering, Sant Antoni de
Calonge. Inom gångavstånd från stranden har denna exceptionellt utformade
fastighet imponerande havsutsikt. Interiören och utsidan av villan är lika
imponerande.

Denna moderna villa har en unik design och bekväm layout. På bottenvåningen finns
ett stort vardagsrum-matsal med fantastisk havsutsikt. På samma nivå hittar vi ett
badrum och ett modernt kök fullt utrustat med den senaste tekniken. Befälhavaren
svit ligger på första våningen i villan, detta sovrum har eget badrum komplett med
jacuzzi; sviten har också tillgång till en terrass med fantastisk utsikt.

De återstående sovrummen ligger på andra våningen och delar ytterligare badrum.
Gå ner i källaren och vi hittar ett gym, ett spaområde med turkiskt bad och ett fullt
utrustat badrum; en utmärkt avkoppling och träningsutrymme. En del av villas
dekoration inkluderar skulpturer av den berömda spanska skulpturen Fernando
Suarez, en unik samtalspunkt.

Det extraordinära utomhusområdet kompletterar villan perfekt. Det finns en
avkopplingszon och en fantastisk trädgård i japansk stil samt en uppvärmd pool.
Fastigheten har också ett pensionat med 2 sovrum. Ytterligare fördelar med denna
fastighet inkluderar säkerhetskameror och parkering för 2 eller 3 bilar i fastighetens
privata parkeringsområde.

lucasfox.se/go/cbr3137

Strand, Havsutsikt, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool, Spa,
Jacuzzi, Portvakt, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Solpaneler, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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