REF. CBR31331

2.695.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Llafranc / Calella
/ Tamariu
Espanya » Costa Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17212
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1.173m²
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Dimensions del terreny

VENUT/UDA

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

info@lucasfox.com
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Impressionant vila contemporània de 5 dormitoris amb
vistes a la mar i piscina en venda molt a prop de la platja
de Tamariu.
Aquesta excepcional casa orientada a sud es troba enclavada en els pujols darrere de
la platja de Tamariu, de manera que gaudeix de meravelloses vistes a la mar i la
platja. L'habitatge se situa a la fi d'un carreró sense sortida en un veïnat molt
tranquil, amb accés a la platja en només dos minuts a través d'un camí públic.

lucasfox.cat/go/cbr31331

La vila de 410 m² es va construir el 2008 amb materials d'alta qualitat, s'assenta
sobre una parcel·la de 1.173 m² i està envoltada de bosc, el que proporciona un gran
nivell de tranquil·litat i privacitat.

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Garatge privat,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Aire condicionat

L'habitatge es beneficia d'un jardí, una piscina, un garatge per a dos cotxes, un ampli
aparcament exterior i diverses terrasses, totes amb boniques vistes a la mar.
A l'entrar a l'habitatge a la planta baixa, resulta impressionant la sensació d'espai a
l'interior i l'abundància de llum natural que brinden els grans finestrals. L'ampli saló
s'obre a una gran terrassa i a jardí amb la piscina. Sortint de la sala, ens trobem amb
el menjador independent ia continuació, la cuina totalment equipada. Des de la
cuina, trobem un safareig i un dormitori amb bany privat destinat a dormitori de
servei.
Un passadís ens comunica el menjador amb la zona de nit que disposa d'un gran
dormitori doble amb armaris encastats i un bany privat, dos dormitoris dobles amb
armaris encastats i un bany. Els tres dormitoris es beneficien d'unes grans portes
corredisses de sòl a sostre que s'obren a la terrassa amb tarima exterior al voltant de
la piscina.
Pujant les escales, trobem l'ampli dormitori principal amb vestidor i bany privat. El
dormitori té sortida a una gran terrassa cap a la part davantera amb boniques vistes
a la mar ia una altra gran terrassa a la banda, novament amb vistes a la mar, a la qual
també es pot accedir per una escala des de la terrassa de la planta baixa.
A l'exterior, l'habitatge està envoltada per un cuidat jardí amb una gran varietat de
plantes i arbres, mantingut amb un sistema de reg automàtic i protegit amb un
encantador mur de pedra.
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Aquesta és una oportunitat ideal per adquirir un habitatge modern i espaiosa en
perfecte estat, amb vistes a la mar, una piscina i prop de la platja. L'habitatge seria
una casa d'estiu perfecta, i podria oferir un gran potencial de lloguer.

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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