REF. PDA24118

€1,390,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 7 dormitoris en venda a Platja d'Aro, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Platja d'Aro » 17246
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.cat

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vistes panoràmiques des de la seva bonic jardí. A només
10 minuts de les millors cales de Platja d&#39;Aro i
S&#39;Agaró. Increïble piscina i jacuzzi privat.
Li presentem aquesta impressionant vila, distingida, senyorial i molt elegant. Es
troba a Santa Cristina d'Aro, a la urbanització Golf Costa Brava. La parcel·la
cantonera, molt assolellada tot l'any i amb uns 5000 m² de jardí ple de flors, ofereix
vista panoràmica sobre el Pirineu català i a la mar Mediterrània.
La vila compta amb sòls exteriors de pedra argila que combinen amb el revestiment,
unificant així els espais. Disposa també d'un sistema de reg automatitzat que facilita
el manteniment exterior. Als peus d'una boscosa muntanya, la qual pertany a la
mateixa parcel·la, s'ha dissenyat una gran piscina d'aigua salada (sense clor) i un
jacuzzi amb aigua calenta i llum, sens dubte un racó fantàstic en el qual poder gaudir
amb gran intimitat de festes, dinars familiars o éssers estimats.
Sota la piscina tenim un garatge amb espai per a quatre cotxes, així com una cambra
de màquines. A sota trobem un gran aljub que recull tota l'aigua de pluja. No podia
faltar tampoc una bona graella per als amants de les bones barbacoes, sempre
gaudint d'unes vistes espectaculars.
L'espai interior es distribueix en dues plantes. Entrant per la porta principal trobem
un gran saló amb llar de foc, sortida a la terrassa i una espectacular cuina americana
completament equipada, amb una gran península on poder compartir una bona copa
de vi acompanyant el xef de la casa. Una gran vidriera separa la sala d'el distribuïdor,
el qual ens condueix a quatre dormitoris i un bany amb lavabo. Tots els dormitoris
són dobles i tenen armaris encastats. La suite principal té un fantàstic jacuzzi i
vestidor. A través d'una gran escala de cargol amb terres de marbre baixem a la
planta inferior, on pràcticament disposem d'un altre habitatge a el complet, amb dos
dormitoris amb armaris encastats, banys amb dutxa, cuina equipada i gran salómenjador. Totes les estades són exteriors, amb vistes a l'fabulós i lluminós jardí.
Es tracta d'una vila idònia per a famílies com a habitatge principal o per a ús o
lloguer de vacances. És ideal per als amants de el golf, ja que li permet anar en el seu
propi buggy fins al club en menys de dos minuts.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es
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C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya

lucasfox.cat/go/pda24118
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada, Terrassa,
Jacuzzi, Llum natural, Terres de marbre,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, 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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.cat

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya

