REF. CBR3742

1.150.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Platja d'Aro
Espanya » Costa Brava » Platja d'Aro » 17252
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Increïble vila completament nova d&#39;estil
contemporani amb 4 dormitoris, acabats d&#39;alta
gamma i un jardí amb piscina, a Sant Antoni de Calonge, a
la Costa Brava.
Trobem aquesta preciosa vila de disseny completament nova en venda en una
parcel·la bastant plana amb vistes al mar, en un punt privilegiat de la Costa Brava.
L'espectacular platja de Torre Valentina està a només una passejada, així com els
pintorescs pobles costaners de Palamós i Platja d'Aro.
La vila està envoltada per una zona de gespa en els laterals, i un aparcament cobert i
una entrada al garatge del soterrani en un costat. A l'altre costat de la vila trobem un
porxo amb zona de menjador i una espectacular terrassa tarimada amb una zona
chill-out per prendre el sol, que està al costat de la fantàstica piscina a dos nivells.
A dins hi ha un saló-menjador molt espaiós i lluminós, una cuina totalment
equipada, un dormitori doble i un bany complet. La planta superior acull un altre
bany i 3 dormitoris, entre ells el dormitori principal amb bany privat i vestidor. Tot
l'habitatge compta amb un disseny contemporani minimalista amb acabats
avantguardistes, habitacions àmplies i molt lluminoses gràcies als finestrals i les
lluernes.
La propietat es presenta completament equipada i amb una gran oferta de petits
luxes, com calefacció per terra radiant, il·luminació exterior, cuina SANTOS amb
electrodomèstics BOSCH, accessoris ROC en les cambres de bany i entarimats de
fusta. A més, els veïns preocupats pel medi ambient podran instal·lar fàcilment
panells solars, ja que ja s'ha dut a terme una preinstal·lació.
Un habitatge familiar a la Costa Brava ideal per a les vacances o per viure tot l'any.
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lucasfox.cat/go/cbr3742
Jardí, Piscina, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Entrada de servei, Llar de foc,
Plafons solars, Safareig
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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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