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Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda -
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310m²
Plànol  
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DESCRIPCIÓ

Aquesta vila amb espectaculars vistes panoràmiques a la
mar compta amb 4 dormitoris, un espaiós saló-menjador-
cuina, zona de spa, jardí i piscina i se situa a la
urbanització Font de St Llorenç.

Aquesta vila disposa de diverses plantes i disposa d'una zona de descans, una sala
d'estar-menjador, cuina i dormitori principal o una zona de spa i piscina, entre
d'altres. A més, ofereix una àrea d'aparcament a la part més alta de la casa, que es
connecta amb totes les plantes de la casa per un ascensor.

La vila es va construir l'any 2000 i compta amb una còmoda distribució que permet
gaudir d'increïbles vistes des de qualsevol part de la casa. El nivell d'entrada té dues
places d'aparcament cobertes. Des d'aquí, s'accedeix a l'habitatge baixant per
l'ascensor que comunica totes les seves plantes, a excepció de la planta de l'spa, a la
qual s'accedeix per unes escales.

A més, també es pot accedir a l'habitatge per una escala exterior des de la zona
d'aparcament de l'entrada principal. En aquesta planta, trobem tres dormitoris
dobles, amb sortida a la terrassa. Un dels dormitoris té bany privat i els altres dos
comparteixen un bany.

En la següent planta, es disposa d'un ampli espai a dos nivells, el primer amb el saló-
menjador i una mica més avall la cuina oberta, un bany de cortesia i el dormitori
principal, amb vestidor i bany amb dutxa i jacuzzi.

Tota la casa disposa de terres de fusta, finestres de doble vidre, aire condicionat per
fred i calor i tendals.

La part baixa de la casa compta amb una zona d'spa, que es compon de sauna, bany
turc i zona d'aigua amb dutxes. Des d'aquí, s'accedeix a zona chill-out, amb piscina,
jardí i zona de jocs infantils.

lucasfox.cat/go/cbr21750

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Spa, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
Safareig, Traster, Vestidor, Vistes,
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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