REF. PDA27524

€995,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 6 dormitoris en venda a Santa Cristina, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17245
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3,500m²
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Edificats
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DESCRIPCIÓ

Villa Elena, una gran habitatge construït el 1989 de 480
m² sobre una parcel·la de 3500 m², se situa dins de la
zona més tranquil·la i pertinents de Bell Lloc.
Aquest habitatge excepcional s'ha de visitar per apreciar-se en tota la seva
esplendor.
La vila, la ubicació és ideal, es troba a la zona tranquil·la de Bell Lloc de Santa
Cristina d'Aro, amb els complexos turístics costaners més concorreguts de Platja
D'Aro i Sant Feliu de Guíxols a deu minuts en cotxe. El club de golf Costa Brava també
està força a prop. Aquesta zona tan desitjada està ben situada i és alberga passejos
populars i molts altres llocs d'interès històric i cultural.
S'accedeix a l'habitatge per un camí traçat a través dels jardins, que desemboca al
gran soterrani de la planta baixa de la vila. Aquest nivell consta de la impressionant
plaça de garatge amb un passadís, un dormitori principal amb bany privat, un
dormitori addicional, un celler i una sala completament equipada. Just a fora hi ha el
menjador cobert, un gran pati i una piscina molt impressionant. També hi ha vestidor,
inodor i dutxa per a la piscina exterior climatitzada.
S'entra a la vila per un passadís que condueix a un ampli saló-menjador de planta
oberta, amb la cuina totalment equipada a la dreta al vestíbul d'entrada. A l'esquerra,
hi ha tres dormitoris dobles servits per dos banys.
Dos dels dormitoris més el saló, el menjador i la cuina tenen accés a la gran terrassa
/ balcó envoltant amb gandules i menjadors a l'aire lliure.
Les escales, situades a la sala, condueixen a la primera planta, que es compon de
l'enorme dormitori principal i el bany, a més d'una terrassa privada. Els armaris
encastats estan instal·lats en tots els dormitoris.
La vila està envoltada per una gran zona enjardinada adequada per a una sèrie
d'activitats a l'aire lliure i amb barbacoa prop de pati.
L'habitatge també es beneficia de llicència de lloguer, sistema d'alarma instal·lat i
calefacció central de gas.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals , Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Llicència de lloguer, Pou, Safareig, Traster,
Vistes, 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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