REF. PDA27002

585.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 3 dormitoris amb 77m² terrassa en venda a Sant Feliu, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008
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C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

CASA LAVANDA es troba al tranquil barri de Pineda Fosca,
prop de la platja i de Sant Feliu de Guíxols, amb
excel·lents vistes a la mar i un garatge molt gran.
Aquesta casa, construïda el 1994, gaudeix d'una superfície de 277 m² en una parcel·la
de 504 m² i es distribueix en dues plantes sobre un soterrani particularment gran de
127 m², que inclou zona de garatge.
Entrem a l'habitatge pel porxo, que condueix a l'ampli i lluminós rebedor amb accés
als dormitoris dobles amb armaris encastats situats tant a l'esquerra com a la dreta
de passadís. A la part dreta, també trobarà el gran bany amb lavabo doble, banyera i
dutxa.
A l'esquerra, es presenta el gran saló-menjador de planta oberta amb una bonica llar
de foc. Les grans finestres corredisses de sòl a sostre potencien la lluminositat i
donen pas a la terrassa envoltant, el que li proporcionarà el nou resident unes vistes
excel·lents i la possibilitat de sopar a l'aire lliure.
Finalment, en aquesta planta es troba l'àmplia cuina-menjador (40 m²) amb zona de
rentat.
Unes escales situades al passadís condueixen a el dormitori principal amb armaris
encastats i un gran bany. Aquest espai es beneficia de sortida a una altra gran zona
de terrasses amb vista panoràmica sobre el mar i als camps que envolten l'habitatge.
El soterrani que se situa en un dels laterals de la casa condueix a una gran zona de
garatge amb capacitat per a tres cotxes i l'oportunitat de crear espais addicionals
com un estudi, un traster o un taller.
Així mateix, l'habitatge es beneficia de calefacció central de gas amb aïllament tèrmic
i acústic.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Llicència de lloguer, 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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