
VENUT/UDA

REF. CBR7561

1.750.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

425m²
Plànol  

1.131m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Villa moderna de 4 dormitoris i 4 banys amb increïbles
vistes al mar i un jardí gran i pla, a pocs minuts a peu del
centre i de les platges de Lloret de Mar.

Aquesta luxosa vila moderna representa una oportunitat fantàstica per adquirir un
habitatge familiar excepcional en un enclavament tranquil immillorable en una de les
zones més envejables de la Costa Brava. L'habitatge gaudeix d'increïbles vistes al
mar ia les platges tant des de la casa com des del jardí.

El jardí privat de 1.000 m² és completament pla. Ofereix zones de gespa, nombroses
plantes i arbres madurs, una terrassa àmplia i una zona de barbacoa. També hi ha un
jardí comunitari molt ben cuidat amb piscina.

Aquesta vila d'obra vista va ser construïda el 1989 i requereix d'una renovació
completa dels interiors, de manera que ofereix un gran potencial per a compradors
que vulguin personalitzar el seu habitatge.

Accedim a la vila a través d'un rebedor a la planta baixa, on hi trobem la cuina amb
rebost, i un espai ampli que podria utilitzar-se com menjador, despatx o dormitori,
amb 2 portes de vidre que permeten l'entrada de molta llum natural. L'ampli i
lluminós saló té una llar de foc i 4 portes de vidre, que també permeten l'entrada
d'abundant llum natural i vista sobre el jardí. Tots dos espais tenen sortida a la
terrassa i al jardí. Un lavabo de cortesia completa aquesta planta.

Des del rebedor pugem unes escales fins a la primera planta. A mà esquerra hi ha el
dormitori principal amb vestidor i un bany complet privat. També té finestres
envidrades i sortida a una terrassa coberta amb boniques vistes al mar i al jardí. En
aquesta planta hi trobem 3 dormitoris més amb un bany complet compartit.

Al soterrani se situa el garatge privat de 4 places, una cambra de bany i 2 trasters.
Seria possible connectar aquest espai amb la casa per un ascensor o
muntacàrregues, i ja s'ha realitzat la instal·lació.

Aquesta fantàstica habitatge a la Costa Brava seria ideal com a primera residència.

lucasfox.cat/go/cbr7561

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Aparcament, Vistes, Traster,
Safareig, Llar de foc, Barbacoa, Balcó,
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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	Villa moderna de 4 dormitoris i 4 banys amb increïbles vistes al mar i un jardí gran i pla, a pocs minuts a peu del centre i de les platges de Lloret de Mar.

