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DESCRIPCIÓ

VILA CASANOVA - Vila de luxe de 3 dormitoris amb
boniques vistes a la mar i un preciós jardí autòcton amb
piscina, en venda en una de les millors zones residencials
de Sant Feliu de Guíxols, a només 3 quilòmetres de la
platja.
Aquesta vila moderna en venda es troba en una cobejada zona residencial de Sant
Feliu de Guíxols, La Casa Nova, a la Costa Brava.
L'habitatge gaudeix de fantàstiques vistes a la Mediterrània i queda a només 3
quilòmetres de la platja i de el centre de la vila, amb boniques botigues i restaurants
de qualitat. Altres fabuloses platges de la Costa Brava com Sant Pol o Sa Conca
queden a només 10 minuts amb cotxe.
Aquesta exclusiva vila de disseny modern va ser construïda al 2008 i està orientada
cap al sud i protegida dels vents. Es distribueix en 2 plantes, disposa de 3 dormitoris
que poden ser 4 ja que hi ha un espai específic per a una quarta habitació si es vol
afegir, i es troba en una parcel·la que garanteix gran privacitat, alhora que es fusiona
amb l'entorn natural gràcies al seu preciós jardí autòcton que envolta la piscina i la
casa en la seva totalitat.
El fantàstic i ampli saló-menjador amb grans finestrals el convida a gaudir de el sol i
de les vistes a la mar. La casa ofereix moltes comoditats com calefacció, aire
condicionat, alarma, càmeres de seguretat, piscina climatitzada, ascensor, i accés per
a discapacitats.
Sense cap dubte, es tracta d'una magnífica vila 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, Parquet,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , 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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