REF. CBR36266

1.190.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Llafranc / Calella
/ Tamariu
Espanya » Costa Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17212
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Plànol

Dimensions del terreny

VENUT/UDA

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

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

En venda vila a prop del centre de Tamariu i de la platja,
amb meravelloses vistes a la muntanya, jardí privat i
piscina.
Aquest fantàstic habitatge d'una sola planta es troba en una zona residencial
tranquil·la a cinc minuts a peu de la platja i del centre de Tamariu. La zona inclou
algunes de les millors platges de la Costa Brava. Així mateix, és a prop de diversos
pobles costaners amb molt d'encant i amb una excel·lent i àmplia oferta
gastronòmica.
La propietat compta amb un magnífic jardí molt ben cuidat, amb plantes i arbres, que
proporcionen privadesa i unes boniques vistes a les muntanyes. També hi ha
diversos porxos i una zona de barbacoa, ideal per passar una agradable vetllada amb
amics o familiars. Una magnífica piscina a una àmplia terrassa completa la zona
exterior.
Aquesta casa data del 1979 i s'ha estat reformada recentment, per la qual cosa
presenta un estat excel·lent. El rebedor s´obre a la zona de dia, on trobem un
acollidor i lluminós saló amb llar de foc, un menjador i una cuina totalment equipada.
Els seus amplis finestrals faciliten la connexió amb les terrasses exteriors i la zona
chill out, idònies per a barbacoes en família i reunions exteriors. A la zona de nit, hi
trobem un dormitori principal amb bany privat, mentre que els altres tres dormitoris,
tots equipats amb armaris, comparteixen un segon bany amb banyera.
Algunes característiques addicionals d'aquest habitatge són aire condicionat a la
zona de nit, calefacció elèctrica, finestres de doble vidre i sistema d'alarma. Cal afegir
que la piscina està climatitzada i que la propietat també disposa d´un ampli garatge
per a dos vehicles a més d´un gran espai d´emmagatzematge.
Hi ha la possibilitat d'ampliar la casa si fos necessari.
Un habitatge ideal com a segona residència i com a oportunitat d'inversió, ja que
ofereix una bona rendibilitat com a propietat de lloguer de vacances.
No dubteu a contactar-nos si voleu més informació i visitar aquesta interessant
propietat.

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

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya

lucasfox.cat/go/cbr36266
Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Seguretat, Renovat,
Llicència turística, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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.

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

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya

