REF. PDA30396

850.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 980m² de jardí en venda a Sant Feliu, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

6

4

485m²

1.351m²

980m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Jardí

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

VILA NANSAIRE. Espaiosa vila única a reformar amb un
ampli jardí amb piscina i meravelloses vistes a la mar en
venda a 10 minuts a peu de centre de Sant Feliu de
Guíxols i de la platja de Sant Pol, S&#39;Agaró.
Espectacular vila d'estil rústic, caracteritzada per la seva singularitat i els seus
elements arquitectònics diferencials, com la volta catalana i una porta amb l'arc de
pedra. Ofereix una vista impressionant sobre el mar i se situa en una prestigiosa zona
residencial tranquil·la, dins el nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols, a només 4 minuts
amb cotxe de la platja.
L'habitatge compta amb 485 m² distribuïts en dues plantes sobre una parcel·la de
1351 m².
La planta baixa es distribueix en un rebedor, un gran saló-menjador amb llar de foc i
sortida a una àmplia terrassa amb espectaculars vistes a la mar i una gran cuina amb
zona office amb accés al rebost i la sala de bugaderia. La zona de nit disposa de 2
amplis dormitoris dobles, un bany complet i dormitori doble principal amb vistes a la
mar, bany complet privat i un gran vestidor.
A la planta inferior hi ha un altre gran saló-menjador amb llar de foc i sortida a jardí,
2 dormitoris dobles, un bany complet i un celler. A més, en aquesta planta hi ha un
annex per acabar, pensat per a condicionar un gimnàs.
Des d'aquesta planta s'accedeix a l'preciós jardí verd i pla amb zona de barbacoa, una
gran piscina i boniques vistes a la mar. S'accedeix a la finca a través d'un gran pati
enrajolat, amb espai per aparcar diversos cotxes, on també hi ha un gran porxo amb
un jacuzzi i l'accés a la planta principal de l'habitatge.
El terreny adjacent a aquesta finca també en venda i ofereix vistes a la mar.
Poseu-vos en contacte per més informació.
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lucasfox.cat/go/pda30396
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Llum natural, Aparcament,
A renovar, Armaris encastats, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Llar de foc, S'accepten mascotes , 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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