
REF. SVA33828

2.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 204m² terrassa en
venda a Cadis / Jerez
Espanya »  Cadis / Jerez »  11500

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

546m²
Plànol  

1.337m²
Dimensions del terreny  

204m²
Terrassa

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.cat Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa d'estil contemporani en venda a la platja
de Vistahermosa, Port de Santa Maria, Cadis.

Magnífica casa d'estil contemporani a la platja de Vistahermosa, al Port de Santa
Maria, Cadis.

La casa es troba al costat de la Casa Gran i al camp de golf de Vista Hermosa; una
zona segura, tranquil·la i envoltada de grans cases i parcel·les molt privades.

La casa està acabada l'hivern 2022, per la qual cosa es presenta a estrenar, amb un
estil contemporani amb els millors materials, equipament, acabats i distribució.
S'assenta sobre una gran parcel·la de 1.337 m² i ofereix una construcció de 545.5 m²
distribuïda en tres plantes: la planta baixa, la planta semisoterrani i la primera planta
amb gran terrassa i zona chill-out.

La planta baixa compta amb un gran saló amb xemeneia, terrassa coberta oberta al
jardí amb un tancament de persianes automàtic dʻalta seguretat, que permet deixar
muntada la terrassa durant tot lʻany. Aquesta terrassa dóna accés al jardí i la piscina.
Així mateix, s'ofereix una àmplia cuina, zona de roba blanca, lavabo de cortesia i
estada que serveix de despatx o saleta, a més d'un gran apartament obert a la piscina
amb sala d'estar, dormitori, vestidor i bany.

La primera planta acull tres dormitoris amb bany interior i vestidor i una gran
terrassa amb tota mena de comoditats, com butaques d'obra, barra tipus bar,
il·luminació, preses d'aigua i endolls.

Finalment, la planta semisoterrani compta amb dos dormitoris de servei amb dues
cambres de bany i nombrosos armaris i una sala de màquines amb calderes, dipòsits
i la calefacció de terra radiant. Tota aquesta planta està il·luminada i ventilada
gràcies a un pati anglès.

lucasfox.cat/go/sva33828

Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Zona chill-out, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
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.

REF. SVA33828

2.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 204m² terrassa en
venda a Cadis / Jerez
Espanya »  Cadis / Jerez »  11500

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

546m²
Plànol  

1.337m²
Dimensions del terreny  

204m²
Terrassa

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.cat Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat

	Magnífica casa d'estil contemporani en venda a la platja de Vistahermosa, Port de Santa Maria, Cadis.

