
VENUT/UDA

REF. PDA31076

850.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Calonge, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Calonge »  17251

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

413m²
Plànol  

3.074m²
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 amb un gran jardí, una gran terrassa amb sortida des
del saló i una agradable i assolellada terrassa al terrat en
venda a Riu d&#39;Or, a la part baixa de la promoció,
fàcilment accessible amb bicicleta des de la ciutat.

Aquesta vila d'estil espanyol es troba a la urbanització Rio de Oro, situada a Calonge.
A causa de la cèntrica ubicació de l'habitatge, es pot arribar a l'restaurant Riu el Or a
peu ia la localitat de Calonge amb bicicleta, així com altres llocs veïns com Platja
d'Aro, S'Agaro en molt poc temps.

L'habitatge es distribueix en 3 plantes. A l'arribar a la casa, hi ha un gran camí al
voltant de el límit de la parcel·la amb entrada directa a l'garatge per a 2 cotxes. Al
costat de l'entrada de l'habitatge, hi ha un porxo que ens permet gaudir de l'bonic
jardí.

Des de l'entrada de l'habitatge, s'ofereix accés directe a l'garatge i a el dormitori de
convidats amb bany. Aquesta planta també compta amb un safareig i un bany amb
sauna.

De tornada a l'entrada, hi ha una impressionant escala que ens condueix a la primera
planta amb un impressionant saló familiar amb accés a una terrassa. Des del saló
familiar, entrem a el menjador i la cuina, aquesta última amb accés a jardí. El
passadís ens dirigeix a la zona de dormitoris amb tres dormitoris i tres banys.

Les escales continuen fins a la segona planta, on hi ha una oficina amb bany. Des de
l'oficina, hi ha sortida a la bonica terrat, des d'on podrem gaudir de l'entorn.

El terreny de l'habitatge comprèn 3.074 m², el que ens brinda moltes possibilitats, per
exemple, per posar una gran piscina.

Per poder reproduir el vídeo tour, feu clic per veure l'opció de vídeo. Per obtenir més
informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

lucasfox.cat/go/pda31076

Vistes a les muntanyes , Jardí, Llum natural,
Zona chill-out, Vistes, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó, Alarma
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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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	Casa amb un gran jardí, una gran terrassa amb sortida des del saló i una agradable i assolellada terrassa al terrat en venda a Riu d&#39;Or, a la part baixa de la promoció, fàcilment accessible amb bicicleta des de la ciutat.

