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Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 9 dormitoris en venda a S'Agaró, Costa Brava
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DESCRIPCIÓ

Magnífica vila a primera línia de mar en venda a
S&#39;Agaró Vell, la urbanització residencial més
exclusiva de la Costa Brava.

Preciosa propietat orientada a la Cala de Sa Conca i situada en una privilegiada
ubicació en la urbanització privada de S'Agaró Vell. A més, des de qualsevol racó
d'aquesta increïble vila es poden apreciar boniques vistes a la mar.

Les estades es distribueixen en 3 plantes, totes perfectament orientades per poder
gaudir de de les panoràmiques vistes a la mar. També disposa de diverses terrasses
ideals per gaudir d'aquesta immillorable ubicació.

L'habitatge compta amb fàcil accés a la platja i a el camí de ronda, un preciós
recorregut costaner. Els exteriors de la propietat inclouen amplis jardins privats amb
gespa molt ben cuidat, zones chill-out amagades, menjadors exteriors molt tranquils,
i amagatalls a l'ombra sota els pins crescuts de la Costa Brava. Cal destacar el
magnífic saló d'estiu independent al jardí, amb barra de bar, kitchenette i un
menjador idíl·lic sota l'ombra.

A sota de jardí es troba un pas cobert que s'estén al llarg de la parcel·la, amb vistes a
la platja i ideal per utilitzar a l'estiu. Aquest pas També hi ha un dormitori addicional
amb bany privat a visitant.

A més, hi ha una casa independent a visitant situada a la part posterior de la
propietat, amb saló-menjador, cuina i dormitori doble amb bany privat. La casa està
en excel · lents condicions i presenta una excel·lent oportunitat per viure en una
emblemàtica propietat de la Costa Brava.

lucasfox.cat/go/cbr11704

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Seguretat, Safareig, Llicència turística,
Llar de foc, 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.
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