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REF. CBR14926

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 6 dormitoris en venda a S'Agaró, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

320m²
Plànol  

3.802m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Gran casa a primera línia de la platja de Sant Pol amb
meravelloses vistes panoràmiques a la cala de
s&#39;Agaró i la platja. Enorme potencial de remodelació.

Excepcional habitatge de 6 dormitoris situada en un terreny arbrat de 3.802 m² amb
vistes a la cala de s'Agaró i vorejant la bonica platja de sorra de Sant Pol. L'habitatge
gaudeix de meravelloses vistes panoràmiques al mar des de la casa i el jardí.

La casa de 320 m² es va construir el 1970 i ofereix un potencial enorme per remodelar.
A la planta baixa, un rebedor ens condueix a un gran saló-menjador de planta oberta
amb una llar de foc de pedra i meravelloses vistes al mar. Unes portes de vidre
s'obren a una terrassa amb vistes a la cala de S'Agaró i al jardí, que dóna al bosc de
pins i un estany decoratiu.

A continuació trobem la cuina, 6 dormitoris dobles i 3 banys. Tota aquesta planta
compta amb fusteria de fusta tropical. Unes escales baixen fins al soterrani, on hi ha
un safareig i un ampli garatge per a 4 cotxes.

Amb algunes actualitzacions, aquest habitatge es convertiria en una magnífica
residència familiar o casa de vacances gràcies a les seves dimensions, vistes i
ubicació envejable.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per demanar més informació sobre aquesta
atractiva habitatge a primera línia de mar.

lucasfox.cat/go/cbr14926

A primera línia de mar , Terrassa, Jardí,
Garatge privat, Parquet, Aparcament,
Vistes, Traster, Llar de foc, Calefacció,
Armaris encastats, A renovar
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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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	Gran casa a primera línia de la platja de Sant Pol amb meravelloses vistes panoràmiques a la cala de s&#39;Agaró i la platja. Enorme potencial de remodelació.

