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DESCRIPCIÓ

Espectacular habitatge de luxe en venda a primera línia
de mar, en una ubicació privilegiada de la Costa Brava
amb vistes a la cala d&#39;Aiguablava.

Vila de luxe que ofereix total privacitat, impressionants vistes al mar i la platja,
fantàstics jardins dissenyats per Victoria de Borbó Dues Sicílies i accés directe al mar.
Sens dubte, un dels habitatges més sol·licitades de la Costa Brava.

La casa va ser dissenyada i construïda en la dècada de 1960 per l'arquitecte italià
Marcello Leonori, que va utilitzar la forma d'un amfiteatre natural per crear un
habitatge realment única. Ofereix una orientació sud que aprofita al màxim
l'esplèndid entorn i el clima. Es troba a només un minut a peu de la bonica Platja
Fonda.

Tota la casa s'ha dissenyat per optimitzar al màxim la seva ubicació privilegiada en
una de les costes més boniques del món. La increïble suite principal disposa d'una
terrassa privada amb vista sobre els jardins i la piscina. La piscina es troba enclavada
sobre les roques i està envoltada per una cuina d'estiu, un menjador i vestidors.

Es pot gaudir de la llum natural i les vistes de la Costa Brava des de gairebé tots els
racons de la casa, des del vestíbul fins l'apartament de convidats i els 2 dormitoris de
servei. Les obres de reforma es van dur a terme l'any 2000 i en les millores recents
s'han inclòs impressionants para-sols automàtiques a les terrasses i al costat de la
piscina, així com un sistema de so intern i extern de Sonos.

Els interiors ofereixen un Home Cinema ideal per entretenir-se en família, mentre
que els exteriors compten amb una caseta de fusta perfecta perquè juguin els nens.
Una font decorativa amb estàtues li afegeix un encant extra i ressalta l'espai
disponible en aquesta gran parcel·la, que també compta amb un garatge i
aparcament exterior per a 10 vehicles.

Disposa d'un sistema remot de seguretat i alarma mitjançant 16 càmeres instal·lades
en tot el perímetre de la casa, garantint la màxima tranquil·litat. A més, també consta
d'un sistema de reg automàtic, un generador en cas de talls d'energia i un pou privat.

lucasfox.cat/go/cbr14907

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cinema domèstic,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma
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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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