
REF. PDAR19378

7.500 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a Sant Feliu
Espanya »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

409m²
Plànol  

2.399m²
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

Elegant vila en primera línia de mar a S&#39;Agaró amb
vistes excepcionals i un fantàstic jardí amb piscina.

Aquesta preciosa vila d'estil mediterrani es troba en una ubicació impressionant a la
costa, amb vista sobre la famosa cala de Sant Pol. La casa va ser construïda el 1985 i
renovada el 2008. Es tracta d'una de les millors habitatges de l'exclusiva zona de
S'Agaró gràcies a la combinació perfecta de total privacitat, vistes panoràmiques al
mar i ubicació.

El jardí està perfectament cuidat i se situa sobre les roques que condueixen a les
increïbles aigües cristal·lines de la Costa Brava. És l'espai perfecte per sopar a l'aire
lliure, passar una agradable vetllada amb amics o familiars i relaxar-se. Ofereix una
piscina, una barbacoa, a més de diverses terrasses i racons tranquils per relaxar-se i
aprofitar el sol de la Mediterrània.

La casa disposa de dos salons amplis (un amb llar de foc) amb finestrals grans per
gaudir de les vistes, un menjador i cinc dormitoris: dues suites dobles; un de doble;
un equipat amb sofà llit doble, que fa les funcions de sala / biblioteca infantil; i un
destinat a despatx-biblioteca. En total disposa de quatre banys. La zona de servei té
una gran cuina-office, pantalons i rebost, amb accés independent a l'exterior a través
d'un dels porxos.

A l'exterior hi ha dos porxos coberts, un d'ells amb barbacoa, i àmplies terrasses
descobertes. A un nivell inferior hi ha la piscina i un vestidor-gimnàs.

A més, la casa disposa de garatge cobert i tancat per a dos cotxes i diverses motos o
bicicletes. També té un espai descobert amb capacitat per a quatre cotxes més.

La casa es presenta amb gas ciutat que dóna servei a la cuina, aigua calenta i
calefacció per radiadors. Hi ha instal·lacions de seguretat, vídeoalarma connectada
amb una central (fins i tot segmentada), telèfon, internet per cable, fibra òptica i Wi-
Fi.

Veritablement es tracta d'una casa fantàstica en un entorn idíl·lic.

lucasfox.cat/go/pdar19378

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Aparcament, Traster,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma

Ja està disponible!
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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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	Elegant vila en primera línia de mar a S&#39;Agaró amb vistes excepcionals i un fantàstic jardí amb piscina.

