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2.000.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Blanes, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Blanes » 17300
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DESCRIPCIÓ

Llum i modernitat al teu abast, gràcies a aquesta vila en
venda construïda amb tot luxe de detalls, amb àmplies
estances i grans finestrals amb vistes a Blanes.
Es tracta d'una vila d'estil modern amb grans finestrals i àmplies estances.
És una vila de tres altures: la planta baixa té accés directe a jardí, la piscina i la zona
d'oci; la planta superior hi ha la zona de descans; i la planta semisoterrani. Aquest
últim compte amb garatge per a quatre cotxes, zona de jocs i una àmplia sala amb
sortida a jardí que actualment es fa servir com a despatx, però que podria
reconvertir-se en un apartament a visitant, un spa o un gimnàs.
A la planta baixa, tenim el saló-menjador de doble alçada, amb llar de foc, sortida a
jardí i una elegant vidriera que deixa entrar molta llum i permet gaudir de grans
vistes. Per un dels laterals de saló, donarem amb una àmplia cuina amb rebost. A
l'altre costat de saló, tenim un despatx, de la mida d'un altre dormitori i un dormitori
amb bany privat i sortida a jardí i piscina. La planta es completa amb una cambra de
bany complet, que serveix tant com bany de cortesia, com bany per a despatx.
Des del centre de saló, pujarem per una elegant escala a la segona planta, amb
quatre dormitoris, dos d'ells amb bany privat i un d'ells amb vestidor. Els dos
dormitoris amb bany se situen en els laterals de la casa i els altres dos dormitoris
comparteixen un bany complet. Tots els dormitoris de la segona planta tenen accés a
la terrassa i gaudeixen de meravelloses vistes.
Finalment, s'accedeix directament a la planta semisoterrani des de la casa. Aquesta
planta es distribueix en garatge per a quatre cotxes, sala de màquines, zona de jocs
d'uns 40 metres quadrats i una altra zona que podria utilitzar-se com spa,
apartament o gimnàs d'uns 50 metres quadrats.
Tota la vila té terres de parquet de fusta massissa, finestres de doble vidre,
calefacció de gasoil i fil musical.
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A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Seguretat, Traster, 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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