
RESERVADO

REF. PDA31542

560.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Santa Cristina
Espanya »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17245

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

148m²
Plànol  

710m²
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

Extraordinari xalet de 3 habitacions i piscina privada,
situat a la tranquil·la urbanització Bell Lloc.

Construïda l'any 1972, aquesta propietat té una superfície de 148 m2 dins d'una
parcel·la de 710 m2.

Després d'aparcar el cotxe a la part davantera de la propietat, entrem a la casa i
trobem un safareig a mà esquerra, on hi ha la caixa de fusibles, la caldera i el sistema
de calefacció per terra radiant. Al terrat de la casa hi ha 8 plaques solars, amb el
convertidor a l'espai d'emmagatzematge.

Darrere del safareig hi ha un bany de convidats de luxe i el dormitori de convidats.
Des de l'entrada, hi ha accés directe a la bonica zona d'estar i cuina de concepte
obert. La cuina està totalment equipada amb molt espai d'emmagatzematge. Al
costat de la cuina hi ha accés al segon bany de luxe i als altres 2 dormitoris. A la sala
d'estar hi ha una llar de foc i calefacció per terra radiant a tota la planta.

Gairebé totes les finestres estan equipades amb persianes automàtiques i
mosquiteres, i la temperatura de la casa es pot ajustar de manera diferent a cada
habitació.

A la part posterior de la casa, hi ha un increïble porxo amb un sostre retràctil
controlat a distància. Davant del porxo, hi ha la piscina d'aigua salada amb zona de
jacuzzi i sistema a contracorrent que es pot utilitzar per a un entrenament diari. Al
costat de la casa hi ha un bany independent, de manera que no heu d'entrar a la casa
quan utilitzeu la zona de la piscina. Darrere de la piscina també hi ha una plaça
d'aparcament addicional.

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/pda31542

Piscina, Jardí, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Plafons solars,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa,
Aire condicionat
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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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