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Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Sant Feliu
Espanya »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220
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6
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Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila moderna de 5 dormitoris a primeríssima
línia de mar prop de Sant Feliu de Guíxols, amb vistes
increïbles.

Aquesta impressionant habitatge de disseny construïda en 2017 ofereix espai i luxe
en un enclavament increïble amb impressionants vistes a la Costa Brava. Els seus
grans espais oberts amb sostres de doble altura i molta llum, l'interiorisme
avantguardista i els acabats inigualables creen un habitatge a primera línia de mar
d'una qualitat i un estil excepcionals.

Els espais exteriors i els interiors s'uneixen a través de les parets i els sòls de vidre
que fan de la piscina, les terrasses i les vistes una part essencial de la casa. La piscina
infinita de 25 metres s'estén al llarg de la planta principal i una cascada baixa fins a
un jardí tropical i una zona de chill-out amb una gran terrassa tarimada amb jacuzzi,
gespa i un exòtic Tiki-bar.

La casa està plena de detalls excepcionals, des de la impressionant xemeneia oberta
fins a la cuina a l'aire lliure en una paret Brivany d'art de ceràmica. Els fascinants
angles i el disseny aporten confort i calma, i es combinen a la perfecció per crear
transicions suaus des del menjador obert i la cuina Bulthaup fins la resta de la casa.

La imponent vinoteca de vidre feta a mida s'emmarca l'escala de cargol, que en si
mateixa és una obra mestra orgànica que proporciona un modern contrapunt a la
mil·lenària costa, a les oliveres tricentenarios ia les immenses palmeres mallorquines
que es poden veure clarament des de l'exterior.

Tots els dormitoris gaudeixen de vistes fabuloses, i l'oficina, el gimnàs, la sauna i el
dormitori principal amb bany privat també tenen sortida a la terrassa superior. La
sala de premsa amb cuina i lavabo independents és el lloc perfecte per relaxar-se i
divertir-se després de la posta de sol.

Tot l'habitatge també compta amb un sistema de so de Sonos, incloent la zona del
Tiki-bar, mentre que la seguretat sofisticada, el sistema de climatització complet, les
portes automàtiques i el reg automàtic fan que la vida sigui més fàcil.

A més, hi ha molt espai d'aparcament exterior i un garatge per a 1 cotxe.

lucasfox.cat/go/cbr17041

A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat,
Gimnàs, Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, Plafons solars, Safareig,
Sala de jocs, Seguretat, Sistema domòtic,
Traster, Vestidor, Zona chill-out
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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.

REF. CBR17041

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Sant Feliu
Espanya »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

450m²
Plànol  

1,580m²
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

	Espectacular vila moderna de 5 dormitoris a primeríssima línia de mar prop de Sant Feliu de Guíxols, amb vistes increïbles.

