REF. PDA35837

1.500.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris amb 9m² terrassa en venda a
Calonge
Espanya » Costa Brava » Calonge » 17250
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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

En venda vila rústica amb set dormitoris i piscina gran
situada a Sant Antoni de Calonge.
Espectacular habitatge d'estil rústic català ubicat a tan sols 10 minuts amb cotxe de
la bonica platja de Platja d'Aro ia 7 minuts de l'encantador centre de la ciutat de
Calonge.
Aquest habitatge, de tres plantes i amb plaça de garatge per a tres cotxes, està
construït sobre una espaiosa parcel·la de 1746 m2, que proporciona una
impressionant superfície habitable de 672 m2.

A l´entrada, trobem saló ampli amb vistes panoràmiques al mar i zona chill-out amb
xemeneia orientada de forma espectacular a la muntanya. Aquesta primera planta
consta de tres dormitoris dobles amb lavabos i armaris encastats i un lavabo de
convidats.
A la planta superior, hi trobem una cuina àmplia i equipada, un saló menjador amb
excel·lents vistes, una terrassa tancada amb llar de foc, un lavabo per a convidats, i
una habitació doble tipus suite amb vestidor, jacuzzi i porta blindada.
El soterrani està molt ben distribuït gràcies a la seva fonda gran i cuina industrial,
cosa que és ideal per a reunions familiars. Hi ha una habitació per a personal amb un
bany complet, safareig, celler, rebost, gimnàs amb sauna russa, i garatge tancat per a
tres cotxes.
En passar al jardí exterior, veiem una zona de barbacoa exterior amb una taula molt
àmplia que permet gaudir de la zona de piscina i jacuzzi exterior. La zona del jardí
està envoltada de càmeres de vigilància, estàtues de nimfes romanes, pereres,
pomeres, llimoners i vinyes.
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lucasfox.cat/go/pda35837
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi, Gimnàs,
Garatge privat, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Plafons solars, Parc infantil, Interior,
Exterior, Barbacoa, Balcó, Alarma,
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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