
REF. CBR33575

1.595.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Lloret de Mar / Tossa de Mar
Espanya »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

323m²
Plànol  

715m²
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

Magnífica vila recent construïda i amb estil minimalista a
Cala Canyelles

Aquesta preciosa propietat d´obra nova situada a Cala Canyelles destaca per les
seves increïbles vistes al mar des de totes les estances.

La vila és a 10 minuts caminant de la platja, del port i dels restaurants i les cafeteries
més conegudes de la zona.

La casa està distribuïda en tres plantes.

Des del carrer, accedim a la planta principal, on el rebedor ens dóna pas al gran saló
amb cuina oberta i accés directe a la zona de jardí i piscina tot amb meravelloses
vistes al mar. En aquesta mateixa planta, també hi trobem el garatge amb espai per a
dos cotxes, un bany i un dormitori de convidats.

La primera planta ofereix tres suites molt lluminoses i amb accés directe a una
terrassa, que gaudeix d´unes vistes espectaculars al mar.

A la planta soterrani, hi trobem una gran zona de spa amb sauna i suficient espai per
construir una piscina interior.

La propietat està construïda amb materials d'alta qualitat, entre els quals destaca
una cuina de la marca Santos, així com llums integrats i un disseny modern a tot
l'habitatge.

Contacteu amb nosaltres per rebre més informació i organitzar una visita a la
propietat.

lucasfox.cat/go/cbr33575

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Sistema domòtic, Parc infantil, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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