
REF. CBR10393

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda -
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a S'Agaró
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17220

7
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

600m²
Plànol  

1.448m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Elegant mansió a primera línia de mar a S&#39;Agaró amb
vistes excepcionals i un embarcador privat.

Aquesta preciosa habitatge de 7 dormitoris es troba en una ubicació impressionant a
la costa, amb vista sobre la famosa cala de Sant Pol. La casa va ser construïda en la
dècada de 1950 i és una de les millors propietats de l'exclusiva zona de S'Agaró
gràcies a la combinació perfecta de privacitat, vistes panoràmiques al mar i espais
molt amplis, tant en els interiors com en els exteriors.

Els jardins estan perfectament cuidats i se situen sobre les roques que condueixen a
les increïbles aigües cristal·lines de la Costa Brava. L'accés directe al mar ia un
meravellós embarcador privat es realitza a través d'un túnel privat des del jardí.

El jardí és l'espai perfecte per sopar a l'aire lliure, passar una agradable vetllada amb
amics o familiars i relaxar-se. Ofereix una piscina, una barbacoa i una zona de bar,
així com moltes terrasses i racons tranquils per relaxar-se i aprofitar el sol de la
Mediterrània.

La casa disposa de salons amplis i finestrals grans per gaudir de les vistes.
L'impressionant mirador aprofita al màxim les vistes a la cala, encara que
pràcticament totes les estances de la casa gaudeixen de vistes excepcionals.

També destaca que el dormitori principal de la primera planta té una magnífica
terrassa privada que, en estar en un punt elevat, ofereix albes preciosos i permet
gaudir de la calidesa de les tardes de la Mediterrània.

La decoració és acollidora i clàssica en tota la propietat, amb sòls de pedra ceràmica,
sostre amb volta catalana i estades diàfanes amb molta llum natural. Una preciosa
xemeneia de pedra presideix la sala principal i una escala de pedra connecta totes
les plantes.

Hi ha aparcament cobert per a 4 cotxe.

lucasfox.cat/go/cbr10393

A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Calefacció, Llar de foc,
Safareig, Vestidor, Vistes
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Planta Dormitoris Cambres de bany m², Terrassa m² 0.00%

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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	Elegant mansió a primera línia de mar a S&#39;Agaró amb vistes excepcionals i un embarcador privat.

