
SÅLD

REF. CBR5168

745 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd Hus/Villa med 3 Sovrum med 24m² Trädgård till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17455

3
Sovrum  

3
Badrum  

279m²
Planlösning  

236m²
Totalyta  

24m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Designer 3-sovrums radhus med gemensam pool till salu
framför en exklusiv golfresort med charmig utsikt över
greenen.

På ett prestigefyllt läge framför en exklusiv golfanläggning hittar vi detta vackra
familjehem med några få grannar och tillgång till en exklusiv gemensam trädgård och
pool. Husens utformning i V-form, med stora terrasser på baksidan, garanterar
privatlivet en magnifik utsikt över golfen.

Huset mäter cirka 279 m² och är uppdelat på två våningar plus en nedre bottenvåning
med naturligt ljus och ett 90 m² stort utrymme som bäst kan användas för att passa
ägarens livsstil, oavsett om det är en vinkällare, ett spelrum för barn eller ett gym till
exempel . Parkering för 2 fordon tillhandahålls.

Den öppna vardagsrummet och matsalen har en mysig öppen spis och är ansluten till
det moderna Bulthaup-köket med Neff-apparater. En 24 m² stor trädgård med grill
kan nås direkt från vardagsrummet och smälter sömlöst in i den anlagda utsidan med
en gemensam infinitypool med tillgång till stranden och utsikt över golfbanan i
bakgrunden. De 3 sovrummen ligger på första våningen och ett av dem, master-
sviten, har eget omklädningsrum och badrum.

Ytterligare funktioner i detta avancerade hem inkluderar luftkonditionering,
golvvärme och ett atrium som ger naturligt ljus, ventilation och ger en unik touch till
denna underbara golffastighet.
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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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