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DESCRIPCIÓ

Meravellosa casa amb piscina, spa, gimnàs, barbacoa i
vistes a la mar.
A la planta baixa d'aquest habitatge trobem una cuina oberta totalment equipada
amb electrodomèstics Siemens, una sala de televisió amb llar de foc de marbre blanc
de Carrara, una sala de billar, un lavabo de marbre travertí, una gran sala amb rajoles
de Bisazza, piscina coberta climatitzada de 7 x 3 m, banc d'hidromassatge i cascades,
calefacció de gas per escalfar la piscina i el sòl al voltant de la piscina i dutxes
especials de marbre travertí antilliscant, bany turc amb banc de marbre negre i
calefacció, sauna de llenya per a 12 persones amb tres nivells de bancs, en fusta de
cicuta, estufa de llenya de HARVIA amb sortida de fums, una àrea d'aigua, dutxa
oberta i banyera gran amb dutxa, tot això amb fil musical amb altaveus especials per
a zones humides al sostre . Aquest nivell compta a més amb gimnàs i garatge per a
dos cotxes amb accés a la sala de billar.
La primera planta ofereix un rebedor amb armaris, una sala de televisió amb llar de
foc de marbre travertí, un menjador independent, així com una àmplia cuina amb
electrodomèstics Siemens, sistema d'osmosi i taula rodona amb vista a la mar.
Completen aquest nivell una oficina amb una xemeneia de marbre imperial i tres
dormitoris amb banys de marbre.
Una escala ens porta a la segona planta, on trobem el dormitori principal amb llar de
foc en marbre de Carrara, un ampli vestidor diàfan i un generós bany amb jacuzzi
elevat, dutxa i banyera (tot en marbre gris de Zimbabwe), a més d'una terrassa.
L'immoble també compta amb una casa de convidats amb una cuina oberta totalment
equipada amb electrodomèstics Siemens, un dormitori i un bany amb dutxa.
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Vistes al mar , Piscina, Piscina coberta,
Jacuzzi, Spa, Garatge privat, Gimnàs,
Ascensor, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Cuina equipada, Exterior,
Llar de foc, 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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