REF. CBR24402

675.000 € Masia - Venut/uda

masia de 5 dormitoris en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310
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Dimensions del terreny

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;estil rústic amb vista a la mar, situada en un
entorn privilegiat a la urbanització Masies de Lloret.
Gaudeix d&#39;un enorme jardí amb fonts i estanys, zona
esportiva, zona chill out i zona d&#39;spa.
Vila d'estil rústic emplaçada en un recinte de 5108 m².
Es distribueix en dues plantes. A la primera planta hi trobem un enorme salómenjador amb accés a porxo així com una cuina oberta a la sala amb osmosi i
electrodomèstics de qualitat. Seguint pel passadís tenim tres dormitoris dobles, una
habitació d'emmagatzematge o rebost i un bany a compartir. A la fi de l'passadís
trobem l'accés interior a l'aparcament amb capacitat per a dos cotxes, el qual
comunica amb una zona secreta: un celler ambientada a el més pur estil de pub
irlandès. La segona planta acull dos dormitoris amb accés a una terrassa amb vistes
panoràmiques i un bany complet a compartir.
L'habitatge presumeix d'acabats de qualitat, així com d'aire condicionat, porta
blindada, tancaments d'alumini, fusteria interior de fusta i terres de gres.
La vila està envoltada d'un preciós jardí amb arbres autòctons, una cascada artificial i
un estany. Disposa de piscina d'aigua salada amb dutxa independent, barbacoa de
pedra amb forn de llenya, així com d'un ampli porxo amb espai per a un menjador
d'estiu.
A la part inferior de la parcel·la hi trobem una immensa zona de bosc amb petits
racons inèdits: sauna finlandesa amb piscina d'aigua freda, caseta de fusta a manera
de gimnàs amb tot l'equipament a entrenar, estanys amb pont de fusta i bancs de
pedra i una vinya amb vista a la mar, entre d'altres. Es tracta d'una zona molt
tranquil·la i familiar.
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Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Gimnàs,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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