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Masia de 4 dormitoris en venda a Platja d'Aro, Costa Brava
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DESCRIPCIÓ

Preciosa finca rústica amb jardí i piscina en venda en una
de les zones residencials més prestigioses i
emblemàtiques de Castell d&#39;Aro, al cor de la Costa
Brava.
Finca rústica tradicional en bon estat, situada en una ubicació excepcional al cor de
la Costa Brava. La finca està construïda sobre una parcel·la de 6.764 m². Es troba a
tan sols 5 minuts amb cotxe de les platges de Sant Pol (S'Agaró) i Sa Conca (Platja
d'Aro), ia 300 metres de centre de la localitat de Castell d'Aro, amb tots els seus
serveis a l' abast.
A l'exterior, s'ofereix una preciosa i gran piscina comunitària, que únicament i
exclusivament es comparteix amb un sol veí, una gran terrassa amb un menjador
cobert i un jardí amb diversos arbres fruiters. Un magnífic i extens terreny per gaudir
de l'entorn natural i de les boniques vistes a al nucli antic de Castell d'Aro.
Mas Bulcegura ocupa 397 m² construïts distribuïts en quatre plantes. La planta baixa
consta d'un ampli rebedor, una espaiosa cuina rústica, un menjador, així com un saló
molt acollidor amb llar de foc, i un lavabo de cortesia.
La primera planta compta amb un gran dormitori amb bany privat i vestidor, a més
d'un altre saló de grans dimensions.
I a la segona planta, es disposa el meravellós dormitori principal amb el seu bany
privat, vestidor i una preciosa terrassa tancada amb llar de foc. Aquesta segona
planta alberga a més un altre dormitori amb bany complet privat.
A la planta semisoterrani s'ofereix un ampli garatge, zona de bugaderia i un traster.
La decoració és rústica i amb molt d'encant, a més, les parets de pedra vista i bigues
de fusta juntament amb l'abundant llum natural fan que aquesta finca sigui molt
especial.
Ideal com una tranquil·la segona residència per caps de setmana o època de
vacances, també com a habitatge rural com a visitant o per a lloguer de temporada.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita a aquesta idíl·lica
finca situada a la Costa Brava.
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Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Zona chill-out,
Vestidor, Traster, Llar de foc,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
A renovar
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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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