
REF. CBR38708

6.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a S'Agaró, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17248

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

421m²
Plànol  

1.150m²
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

Preciosa vila en venda a segona línia de mar a S'Agaro,
just a sobre de cala Sa Conca.

Meravellosa vila contemporània en una parcel·la de 1150 m² ubicada a S'Agaró Vell,
una de les millors urbanitzacions de la Costa Brava: un complex residencial que
ofereix serveis exclusius com a seguretat privada amb accés restringit als propietaris.
L'habitatge està situat molt a prop de la preciosa platja Sa Conca, per la qual cosa es
tracta d'una oportunitat única d'adquirir una vila excel·lent com a primera o segona
residència o com a inversió en trobar-se en un paratge excepcional.

L´espai de la casa es distribueix en dues plantes. Accedim a l'habitatge per una porta
automàtica per a cotxes que condueix a un garatge amb capacitat per a un cotxe i una
entrada de vianants que dóna accés a un pati del darrere amb una font i l'entrada
principal de la casa.

La planta baixa ofereix una sala d'estar còmoda distribuïda en saló amb llar de foc i
zona de menjador amb vistes i accés directe al jardí. Just darrere del menjador, tenim
una cuina completa, un garatge per a un cotxe, zona de rentat i emmagatzematge. A
la mateixa planta baixa hi ha una zona de descans composta de tres dormitoris: un
dormitori amb bany privat amb banyera i accés directe al jardí i dos dormitoris
familiars més i un bany complet a compartir i amb sortida directa al jardí i la piscina.

Pugem a la planta principal, que es beneficia d'unes magnífiques vistes i molta
lluminositat. Cadascun dels dormitoris té accés directe a una àmplia terrassa que
envolta tota la part frontal de la casa, cosa que aporta un toc acollidor a l'estada. Els
tres dormitoris que trobem en aquesta planta són suites, amb dutxa o banyera
cadascun. Tots els dormitoris tenen armaris de paret per maximitzar l'espai
d'emmagatzematge.

A l´exterior, comptem amb una espaiosa terrassa que comunica la sala d´estar i
inclou una zona de chill-out amb espectaculars vistes al jardí, el lloc ideal per
organitzar trobades amb família i amics. La casa també gaudeix d´un magnífic jardí en
perfecte estat amb arbres fruiters (prunes, llimones, taronges), arbres ornamentals,
arbustos i flors (palmeres, magnòlies, roses...) i una bonica piscina on refrescar-se
durant els mesos de calor.

L'habitatge disposa de calefacció per gas natural i per terra radiant i aire condicionat
per garantir el confort en qualsevol època de l'any. A més, està equipada amb un
sistema d'alarma per assegurar-ne la tranquil·litat.

lucasfox.cat/go/cbr38708

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Traster, Safareig,
Renovat, Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Balcó, Alarma, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals
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Poseu-vos en contacte per a més informació.

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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