
REF. PDA28906

580.000 € 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 »  17246

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

398m²
Plànol  

2.120m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa Marietta, elegant vila tradicional en venda a la
tranquil·la i sol·licitada zona de Bell Lloc.

Aquest habitatge té un emplaçament tranquil en Bell Lloc i alhora de la proximitat a
la bonica localitat de Romanyà de la Selva i als serveis que ofereix Santa Cristina
d'Aro.

Aquesta atractiva vila de tres plantes i orientació sud té una superfície construïda de
poc menys de 400 m². S'assenta sobre una parcel·la de 2100 m² amb una gran zona
enjardinada i espai suficient per a una piscina i diverses zones d'oci.

El soterrani disposa d'un garatge amb capacitat per a 7-8 vehicles, dues cambres de
servei i espai d'emmagatzematge.

Unes escales condueixen fins a la planta baixa, on trobem un vestíbul i portes de
vidre que comuniquen amb una petita terrassa. Des del passadís arribem a un gran
saló amb menjador adjacent i portes corredisses que condueixen a una terrassa
parcialment coberta, on podeu seure i sopar a l'aire lliure. La cuina es presenta
equipada. Se situa just a costat de la sala i compta amb safareig. Completen aquest
nivell dos dormitoris, un bany i un lavabo.

Un element important de l'immoble és la torre de dues plantes, on es podria
instal·lar fàcilment una oficina de mida raonable o un dormitori addicional.

Seguint les escales arribem a la planta superior, on un passadís ens condueix a una
generosa terrat ia un bany situat entre dos dormitoris dobles. A l'altre costat de
passadís hi ha un bany més gran i un altre dormitori doble a la torre, que també té
accés a un terrat més petita.

Aquesta elegant vila està equipada amb doble vidre de qualitat i calefacció central.

lucasfox.cat/go/pda28906
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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.

REF. PDA28906

580.000 € 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 »  17246

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

398m²
Plànol  

2.120m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat

	Casa Marietta, elegant vila tradicional en venda a la tranquil·la i sol·licitada zona de Bell Lloc.

