
REF. CBR20334

6.950.000 € Casa / Vil·la - En venda -
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a S'Agaró
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17248

7
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7
Cambres de bany  

505m²
Plànol  

1.204m²
Dimensions del terreny

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

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


DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila a pocs metres de la platja de Sa Conca a
l&#39;exclusiva urbanització privada S&#39;Agaró Vell,
Costa Brava.

Aquesta luxosa vila de 7 dormitoris gaudeix de vistes al mar des d'una ubicació
privilegiada, molt a prop de les sorres perfectes de la platja de Sa Conca, a la qual es
pot arribar per una àmplia passarel·la de vianants. L'habitatge, situada en un jardí
privat amb palmeres, gespa i una piscina, es presenta en excel·lents condicions.

El disseny combina la proximitat a la platja amb una privacitat total i la seguretat
addicional 24 hores proporcionada per l'exclusiva urbanització. L'abundant superfície
habitable es distribueix en 3 plantes, coronades per un encantador dormitori
principal amb unes vistes fantàstiques al mar i la seva pròpia terrassa privada.

La planta principal es beneficia d'un espectacular espai de doble alçada que inclou
un saló i un menjador elevat, tots dos amb vista meravellosa sobre la piscina i al jardí
a través d'unes vidrieres de sòl a sostre que proporcionen molta llum natural. Una
xemeneia aporta caràcter i assegura el seu confort durant tot l'any.

A l'exterior, trobem diferents zones per relaxar-se, sopar a l'aire lliure o gaudir del
sol. La piscina està envoltada de jardins ben cuidats i una petita porta privada
condueix a la passarel·la que dóna a la platja. Un preciós porxo cobert de vegetació
protegeix del la calor i és ideal per divertir-se.

L'altura principal també inclou una impressionant cuina i 5 dels 7 dormitoris, incloent
3 dormitoris amb bany privat i sortida al jardí ia la piscina, un altre dormitori doble i
un dormitori amb bany a visitant amb entrada independent.

Una àmplia pendent condueix al nivell inferior, on trobem un garatge per a 3 o 4
vehicles i un traster, que brinden molt espai. Completen aquest nivell un altre
dormitori per al servei amb bany privat.

L'habitatge gaudeix de tot tipus de luxes, com ara terres de marbre, calefacció per
terra radiant, aire condicionat i el seu propi sistema de seguretat, mentre que les
patrulles de seguretat i l'accés restringit només per a propietaris i convidats li
ofereixen una major tranquil·litat.

lucasfox.cat/go/cbr20334

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Servei de consergeria ,
Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, Safareig, Seguretat, Traster,
Vestidor, Zona chill-out
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Planta Dormitoris Cambres de bany m², Terrassa m² 0.00%

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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	Fantàstica vila a pocs metres de la platja de Sa Conca a l&#39;exclusiva urbanització privada S&#39;Agaró Vell, Costa Brava.

