REF. PDA19288

890.000 € Casa / Vil·la - En venda
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DESCRIPCIÓ

Villa Madeline, fantàstica vila de 4 dormitoris amb
boniques vistes al mar ia la muntanya, amb un pràctic
jardí i piscina, en venda a una de les millors zones
residencials de Sant Feliu de Guíxols, a només 5 km de la
platja.
Aquesta encantadora vila en venda se situa en una cobejada zona residencial de Sant
Feliu de Guíxols, Casa Nova. Presenta un excel·lent estat de conservació i gaudeix de
boniques vistes al mar ia la muntanya.
La vila està orientada cap al sud, per això gaudeix de sol durant tot el dia i queda
protegida dels vents. Presenta una distribució còmoda amb espais molt amplis
connectats a través de l´escala i l´ascensor. A la planta principal destaca un salómenjador amb un finestral de grans dimensions per gaudir de les vistes
panoràmiques al mar, així com accés al jardí amb piscina ia la zona chill-out i
menjador exterior. Aquesta planta es completa a més amb una cuina amb accés a la
terrassa i un lavabo de cortesia.
A la planta superior trobem la zona de descans, que compta amb tres dormitoris
dobles amb banys complets, amb possibilitat d'afegir-hi un quart dormitori.
A la planta d'accés o baixa, es disposa l'ampli garatge amb capacitat per a sis cotxes
mínim, a més d'un espai per a safareig o traster.
Finalment, cal destacar que la vila es troba a una zona residencial que compta amb
una zona comunitària, amb piscina i pista de tennis.
Sens dubte, es tracta d'una vila magnífica en un entorn únic, perfecta per gaudir de la
Costa Brava.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada, Terrassa,
Garatge privat, Ascensor,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Safareig, Traster,
Zona chill-out
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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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