REF. CBR17957

€2,000,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Sa Riera / Sa
Tuna
Espanya » Costa Brava » Sa Riera / Sa Tuna » 17255
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DESCRIPCIÓ

Impressionant vila de disseny i 4 dormitoris amb vistes
panoràmiques al mar ia la muntanya i piscina a Costa
Brava.
Aquesta magnífica vila de disseny gaudeix d'una ubicació al capdamunt d'una
muntanya davant del mar, de manera que ofereix vista panoràmica sobre alguns dels
paisatges més impressionants de la Costa Brava. L'habitatge, d'estil contemporani, es
va construir fa deu anys com a projecte ambiciós d'un reconegut arquitecte, i disposa
d'acabats d'alta qualitat, abundant lluminositat i un espai exterior excel·lent. Els seus
amplis espais de tonalitats clares es combinen amb terres de fusta càlids per crear
estades elegants i acollidores, ideals per a una família. A més, la vila es situa en una
zona molt tranquil · la.
L'espai es distribueix en 2 altures. La planta baixa se situa a nivell d'entrada, i es
compon de 3 meravellosos dormitoris dobles, tots ells amb bany privat i unes
excel·lents vistes al mar ia la muntanya.
Vam pujar a la planta superior, on trobem el dormitori principal: una estada que es
compon d'un bany privat amb banyera i dutxa, un fantàstic vestidor i una zona de
dormitori, a part d'oferir les millors vistes de tota la casa. A continuació, es presenta
una cuina minimalista marca Sants que s'obre al saló, totalment equipada i molt
pràctica. El saló-menjador, sens dubte el cor de la casa, es presenta com una estada
meravellosa de dimensions generoses i abundant lluminositat perfecta per relaxar-se
amb amics i família, gaudint de les vistes a la piscina, al mar ia la muntanya.
Finalment, l'espai exterior consta d'una moderna piscina amb zona chill-out, el lloc
idoni per refrescar-se i prendre el sol durant els mesos de calor. El jardí també
compta amb una àmplia extensió de gespa i una zona d'herbes aromàtiques.
L'habitatge està equipada amb aire condicionat, calefacció, finestres de doble vidre i
un sistema d'alarma per garantir el seu màxim confort i tranquil·litat durant tot l'any.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta vila única al mercat amb
vistes panoràmiques.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vestidor, Vistes
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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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