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DESCRIPCIÓ

Villa exclusiva i luxosa distribuïda en una sola planta a
prop de la platja.

Fabulosa vila de disseny d'una planta a Cala Sant Francesc. Se situa molt a prop de la
platja, de jardí botànic i del port de Blanes. L'habitatge se situa en una parcel·la
totalment plana de 1400 m², i disposa d'un extens jardí minuciosament arreglat i
cuidat.

Aquesta vila és pràctica, amb totes les seves estades orientades a la mar i, el que és
més important, es distribueix en una sola planta.

Els espais exteriors són fabulosos i, tenint en compte la ubicació i la climatologia de
la zona, es poden aprofitar la major part de l'any. Per tota la zona de jardí tenim
diversos pins, palmeres, i gespa natural.

Entre altres característiques, la vila disposa d'una piscina desbordant que s'allarga a
l'ample de la parcel·la, de manera que ocupa gairebé la meitat de el terreny. És
preciosa, amb vistes espectaculars a la mar. Gràcies a l'bonic i cuidat jardí, algunes
parts de piscina estan a el sol, i altres a l'ombra el que la fa encara més atractiva i
còmoda. Disposa d'una zona de spa, on hi ha dolls d'aigua i bombolles i també una
cascada. D'altra banda, té diverses profunditats, i és d'un color turquesa molt "Costa
Brava".

A l'creuar el llindar de l'entrada principal, passem a la sala, amb vistes magnífiques a
la mar i la piscina, que es presenta distribuït en diversos ambients, amb sofàs,
butaques, zona de televisió i de menjador. El saló és la part central de la casa, amb
un dormitori situat a cada costat. Des d'aquest espai, es pot accedir a la resta
d'estades (entre ells un bany de convidats amb safareig), a el jardí, la piscina, ia les
zones chill-out.

El dormitori principal és una suite amb vestidor, vistes a la mar, sortida a jardí,
cambra de bany amb doble dutxa amb a l'estil de pluja i, a part, un altre bany amb
lavabo.

A l'altre costat de la sala, tenim la cuina amb illa, zona de menjador i bany de
cortesia. A l'altre costat tenim un altre dormitori en suite amb sortida directa a jardí.

La vila està equipada amb calefacció central, amb bonics radiadors vintage en cada
estada, persianes de seguretat, panells solars, i finestres de doble vidre.

lucasfox.cat/go/cbr29175

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Seguretat, Safareig, Renovat,
Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Alarma,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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El garatge està a nivell de carrer i compta amb espai per a diversos cotxes. Cal
destacar que la casa permet una ampliació al voltant d'un 30%, afegint una planta.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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