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Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda

Excepcional casa de luxe amb un disseny únic, un gran terreny pla i esplèndides
vistes al mar en venda a la Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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DESCRIPCIÓ

Casa de luxe en venda a la Costa Brava, amb excel·lents
vistes al mar, 7 dormitoris i 7 cambres de bany, en
perfectes condicions, un apartament de convidats,
piscina privada, sistema domòtic, sala de fitness i spa.
Aquesta elegant i espaiosa casa de luxe en venda a la Costa Brava es troba en una de
les zones més privilegiades d'Espanya. Té una superfície construïda de 1.187 m² i una
parcel·la de 2.807 m². La casa va ser construïda el 2008 emprant els millors materials
del mercat.
La casa principal consta de 7 dormitoris i 7 banys, a més d'una casa de convidats amb
2 dormitoris i un habitatge de 2 dormitoris per al servei.
El saló de la casa compta amb accés a una terrassa coberta i un jardí a la mateixa
planta amb una espectacular piscina amb una superfície de 137 m².
La propietat gaudeix d'impressionants vistes al mar des de gairebé cada racó de la
casa i també hi ha una encantadora celler.

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

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya

lucasfox.cat/go/cbr2554
A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada, Terrassa,
Jacuzzi, Spa, Garatge privat, Gimnàs,
Ascensor, Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Sistema domòtic, Traster,
Vestidor, 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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