
VENUT/UDA

REF. CBR24140

550.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

271m²
Plànol  

800m²
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

Vila de recent construcció a la urbanització Serra Brava,
d&#39;estil rústic amb vistes panoràmiques des de totes
les estances, a pocs minuts de la bonica Cala Canyelles.

Villa independent de 3 plantes amb vistes clares i panoràmiques a la mar. La casa
està envoltada d'enormes terrasses i zones enjardinades. Disposa d'una zona de bosc
privada amb accés a la zona més alta de el terreny amb un mirador amb bancs. Es
tracta d'una zona molt tranquil·la i familiar.

La façana ens ofereix accés directe a l'garatge amb capacitat per a 3 cotxes i una
escala ens condueix a la planta principal de la vila. En ella, trobem la primera
terrassa amb balcó, a més d'una zona amb porxo amb capacitat per a una taula gran
al costat d'una barbacoa de pedra.

Només entrar per la porta principal, trobem un enorme saló-menjador de planta
oberta, amb grans finestrals i al costat una cuina americana. A l'seguir pel passadís,
donarem amb un dormitori doble amb accés a la terrassa, al costat d'un bany
complet.

A la planta superior, trobem dos dormitoris triples amb accés a una segona terrassa
amb zona chill-out, al costat d'un bany complet a compartir.

A l'pujar per les escales, arribem a la zona més alta de la casa, amb un enorme
finestral amb sortida a la piscina i accés a la terrassa superior amb unes precioses
vistes. Aquí, trobem l'enorme piscina d'aigua salada, amb dutxa independent.

Disposa d'acabats de qualitat, així com aire condicionat, porta blindada, tancaments
d'alumini, fusteria interior de fusta i terres de gres.

Una vila única i especial per gaudir com mai de l'estiu.

lucasfox.cat/go/cbr24140

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Piscina, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llicència turística,
Obra nova, S'accepten mascotes , Safareig,
Traster, Vistes, Zona chill-out
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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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	Vila de recent construcció a la urbanització Serra Brava, d&#39;estil rústic amb vistes panoràmiques des de totes les estances, a pocs minuts de la bonica Cala Canyelles.

