
VENUT/UDA

REF. CBR28847

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a S'Agaró, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17248

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

653m²
Plànol  

1.310m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Exclusiva vila amb vistes a la mar situada sobre un ampli
terreny amb jardí i piscina privada, a molt poca distància
a peu de la platja Sa Conca, a S&#39;Agaró Vell.

A la urbanització més exclusiva de la Costa Brava trobem aquesta casa d'estil
colonial, construïda l'any 1998 i situada a molt poca distància a peu de la fantàstica
cala de Sa Conca, dins de la prestigiosa urbanització S'Agaró Vell.

Amb més de 500 m² distribuïts en tres plantes, aquest immoble amb orientació sud-
est està envoltat d'un ampli jardí de 1.000 m², en un enclavament únic i realment
privilegiat.

Accedint a la casa, a la planta principal trobem un ampli saló-menjador amb vistes a
la mar i sortida a jardí, una cuina office totalment equipada, un dormitori de servei
amb bany i un lavabo de cortesia. El jardí ofereix diverses zones de terrasses i una
gran piscina.

A la planta superior, a la qual accedim a través d'una escala interior, tenim sis
dormitoris i quatre banys, tots ells exteriors i amb una excel·lent orientació, a més de
fantàstiques vistes a la mar.

Al soterrani se situen un ampli garatge per a diversos cotxes i una zona de traster,
així com una cambra de màquines (calefacció, aigua, electricitat, reg de jardí i
piscina).

No dubti en contactar-nos per demanar més informació i visitar aquesta exclusiva
habitatge.

lucasfox.cat/go/cbr28847

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Traster,
Seguretat, Safareig,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció
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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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