REF. PDA36447

695.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a S'Agaró Centro
Espanya » Costa Brava » S'Agaró Centro » 17248

3

2

Dormitoris

Cambres de bany

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 fantàstica casa adossada cantonera a S'Agaró,
amb un preciós jardí assolellat amb piscina privada i
ubicada a 200 m de la meravellosa platja de Sant Pol, un
lloc privilegiat.
Preciosa casa adossada cantonera en excel·lent estat de conservació, amb jardí,
piscina privada i exquisidament moblada i decorada. Construïda a l'any 2002, compta
amb 157 m2 construïts i jardí privat de 80 m2. Se situa a S'Agaró, a només 200 metres
de la platja de Sant Pol i molt a prop de serveis com supermercats, botigues i
restaurants, una ubicació veritablement privilegiada.
L´habitatge forma part d´una petita i prestigiosa comunitat que compta a més amb
un bonic jardí i una gran piscina comunitària.
Es divideix en dues plantes de la següent manera:
La planta principal disposa d´un acollidor saló menjador amb accés al jardí amb
piscina privada, zona de menjador exterior amb barbacoa d´obra i zona chill out.
També compta amb una cuina totalment equipada, dos dormitoris dobles i un bany
complet.
La planta superior acull el bonic dormitori principal en suite amb bany privat i dues
terrasses privades, una molt àmplia amb un possible jacuzzi.
Pel que fa a les zones comunitàries, la casa disposa de garatge privat a box per a dos
cotxes i jardí amb una gran piscina.
En definitiva, es tracta d'un habitatge únic, per tant no dubti en contactar-nos per
visitar-lo o sol·licitar més informació.
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Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.cat

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya

