
PREU REBAIXAT

REF. CBR34332

3.490.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Sant Feliu
Espanya »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

463m²
Plànol  

1.756m²
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

Fantàstica vila de luxe amb espectaculars vistes al mar en
venda a l'exclusiva urbanització de Punta Brava, a Sant
Feliu de Guíxols.

Aquesta espectacular vila de luxe està situada a la privilegiada urbanització de Punta
Brava, a pocs minuts de Sant Feliu de Guíxols. Gaudeix d'unes increïbles vistes
panoràmiques al mar i als voltants, molta privadesa i una atractiva zona exterior amb
jardí i piscina desbordant.

Accedim a l'habitatge per una rampa suau que ens permet arribar fins a la casa i el
garatge. Des d´aquí, un ascensor dóna accés a totes les plantes.

Un cop arribem a la planta baixa, tenim un ampli saló amb grans finestrals que
permeten gaudir d´unes fantàstiques vistes i que precedeix a la zona de menjador.
Ambdues estades gaudeixen d´increïbles vistes al mar i accés a la zona del jardí i la
piscina, així com a l´agradable menjador d´estiu a l´exterior. Al costat del saló-
menjador tenim una cuina office equipada amb electrodomèstics d'alta gamma. En
aquesta planta també hi ha la zona de spa, amb sauna i hamam, i un apartament que
podria destinar-se perfectament a dormitori de servei o de convidats, ja que disposa
d'una cambra de bany pròpia.

A la planta superior, a la qual accedim per una elegant escala interior, hi trobem una
sala d´estar amb biblioteca. En aquesta planta hi trobem el dormitori principal amb
bany privat, vestidor i amb accés a una terrassa pròpia amb meravelloses vistes al
mar. Dos dormitoris dobles que comparteixen una cambra de bany i un despatx amb
vistes al mar completen aquesta planta.

La casa té diverses terrasses que permeten gaudir d´unes boniques vistes al mar des
de cadascun dels seus racons. Els acabats són de molt alta qualitat a tot l'habitatge.
El meravellós jardí mediterrani disposa d´una piscina desbordant, moltes plantes i
arbres amb reg automàtic i il·luminació exterior.

No dubteu a contactar-nos si voleu més informació d'aquesta exclusiva vila ubicada a
una de les millors urbanitzacions de la Costa Brava.

lucasfox.cat/go/cbr34332

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Saló gourmet,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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