REF. PDA36085

749.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 15m² terrassa en venda
a Calonge
Espanya » Costa Brava » Calonge » 17252
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DESCRIPCIÓ

Vila moderna de nova construcció de 3 dormitoris amb
jacuzzi en venda a la urbanització Mas Pail a Calonge,
Costa Brava.
Acollidora vila de nova construcció a la urbanització Mas Paill, ubicada a només 10
minuts amb cotxe de la bonica platja de Platja d'Aro ia 7 minuts amb cotxe de
l'encantador centre de la ciutat de Calonge.
En entrar a l'habitatge, s'hi observa tota la bellesa de la vila acollidora amb un estil
modern de construcció nova. Aquest habitatge d´una sola planta proporciona una
impressionant superfície habitable de 172.99 m² i s´ha construït sobre una espaiosa
parcel·la de 1129 m². Tot el terreny disposa de gespa verda, per a més comoditat.
En accedir a l'interior, trobem un ampli saló-menjador amb una cuina americana amb
taula estil barra. Des del saló, podem accedir a la zona de nit. En primer lloc, trobem
una petita estada tipus office de 20 m². Davant d'aquesta, hi ha lavabo amb dutxa per
a convidats ia continuació un dormitori de convidats. Al fons del passadís, es disposa
la màster suite amb la seva bonica banyera oberta i el vestuari modern amb el mirall.
A més, s'ofereix una cambra de bugaderia amb accés al garatge. Tot seguit, la màster
suite té accés a la terrassa, on ens trobem amb una àmplia i bonica zona de barbacoa
i zona de jacuzzi.
A l'exterior, s'ofereix una zona chill-out amb taula per a reunions familiars, una zona
perfecta per a activitats familiars a l'aire lliure com barbacoes. A la part superior de
la parcel·la, ens trobem amb una zona per tenir les mascotes amb la seva zona
independent i no es barregin amb la casa. També hi ha un petit hort.
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Terrassa, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Obra nova, Barbacoa, 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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