REF. CBR30053

590.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17320
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Plànol

Dimensions del terreny

PREU REBAIXAT

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

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya

REF. CBR30053

590.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17320

4

2

172m²

472m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Vil·la 4 Habitacions en venda situada a prop de la mar en
un carrer sense sortida a Tossa de Mar, Costa Brava.
Aquesta vila reformada recentment compta amb orientació sud i dóna a la badia de
Santa Maria, que proporciona molta llum solar i garanteix una bona temperatura
durant tot l'any. La casa gaudeix de boniques vistes des dels dormitoris, la sala
d'estar o la terrassa, tant a la mar com a la pineda circumdant, que és el cinturó verd
de la finca. Això garanteix també pocs veïns i molt descans tranquil.
La casa ofereix un total de quatre dormitoris: un amb llitera per a dues persones,
dues dobles i el principal amb bany privat. Compte a més amb un altre bany per
donar servei a tot l'habitatge.
La zona de dia alberga una gran sala d'estar amb un racó per a menjador, així com
grans vidrieres que donen accés a una gran terrassa. Aquí podrà prendre els seus
esmorzars i menjars, mentre gaudeix de l'paisatge de la mar i admira els creuers que
s'apropen a la costa, especialment a les nits, perquè els seus passatgers tinguin
l'oportunitat de contemplar les famoses cales de la Costa Brava.
Al jardí, hi ha una bonica piscina amb vistes a la mar. A la part frontal, es poden
estacionar fins a dos cotxes. A més, a l'exterior, davant de la porta d'entrada, té espai
addicional per a un altre vehicle.
La casa es troba a 100 metres de la platja, a la qual podrà arribar a peu pel carrer que
comunica amb la riba de la mar de sorra.

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

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Llum natural, Aparcament, Vistes,
Seguretat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Balcó, A renovar
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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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