
VENUT/UDA

REF. CBR15152

2.300.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Llafranc / Calella
/ Tamariu
Espanya »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

412m²
Plànol  

1,450m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Casa semiadosada a primera línia de mar amb ampli jardí
i piscina privada al costat de la platja del Golfet a Calella
de Palafrugell

Aquesta magnífica casa semiadosada renovada a primera línia de mar a Calella de
Palafrugell amb jardí i piscina privada gaudeix d'unes vistes espectaculars al mar
mediterrani i està a menys de 5 minuts a peu de la platja. És ideal com a segona
residència o com a oportunitat d'inversió per a lloguer de vacances, ja és una de les
poblacions més sol·licitades per part de clients nacionals i internacionals.

En entrar a la propietat a través d'una porta d'accés automàtica, ens rep un ampli
jardí.

Arribem a l'habitatge, on accedim a la planta principal, que és la zona de dia: ens
dóna la benvinguda un ampli saló-menjador amb espectaculars vistes al mar
mediterrani des de tots els racons. Aquesta estada compta amb accés directe a una
bonica terrassa amb espectaculars vistes del mar, de les roques que precedeixen al
jardí i de la piscina privada de la casa. Aquesta planta també hi ha una cuina office
totalment equipada, un lavabo de cortesia, bugaderia i garatge tancat d'una plaça.

A continuació, baixem unes escales per visitar la planta baixa, que conforma la zona
de nit: hi trobem 3 habitacions dobles en suite amb bany privat complet amb banyera
i amb accés directe a la piscina i al jardí, 1 dormitori doble i 1 bany complet amb
banyera. Una suite amb bany complet i un petit saló com a dormitori per al servei
completa aquesta planta.

Seguim per la planta subterrània, on comptem amb una estada que seria ideal com
home cinema o sala de lectura, una altra que es podria utilitzar com a gimnàs o sala
de jocs, i finalment, la sala de màquines.

La casa està equipada amb finestres de doble vidre, calefacció de gasoil per
radiadors i aire condicionat bomba de calor a totes les estances de la casa per
garantir el seu confort durant tot l'any. Cal també destacar que els sòls són de
marbre.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquest
habitatge a primera línia de platja a Calella de Palafrugell.

lucasfox.cat/go/cbr15152

A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
Renovat, Safareig, Sala de jocs, Traster,
Vestidor
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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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