
PREÇO REDUZIDO

REF. CBR22125

1.490.000 € Casa / Vila - Venda - Preço reduzido
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spain »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

3
Quartos  

3
wc  

245m²
Plano  

726m²
area do terreno

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Vila moderna e contemporânea, com magníficas vistas do
mar, para venda, localizada em uma urbanização de
prestígio, com equipe de segurança e acesso privado.

Entramos na casa por uma porta automática que dá acesso ao estacionamento
externo e à garagem.

Uma vez dentro da vila, uma vez que acessamos o piso principal, encontramos uma
fantástica cozinha americana totalmente equipada com eletrodomésticos Gaggenau.
A seguir, encontraremos uma sala iluminada com vistas fantásticas do mar e acesso
ao terraço e à piscina, além de um banheiro de cortesia. Na área interna, oferece dois
quartos, um banheiro com chuveiro, a sala de máquinas e uma lavanderia.

No piso superior, encontramos o quarto principal, muito luminoso, com terraço
privativo e vistas maravilhosas sobre o mar, também com banheiro privativo e um
amplo closet.

No exterior, possui uma agradável área de relaxamento que oferece uma banheira de
hidromassagem ao ar livre e churrasqueira.

Os principais extras são: 
• Piso de parquet de cerâmica da marca Porcelanosa 
• Banheiros com piso aquecido 
• Tecnologia doméstica inteligente que inclui sistema de som e imagem Bang &
Olufsen, sistema de alarme, ar condicionado e aquecimento 
• Decoração de design de interiores com materiais de alta qualidade

A vila também inclui um espaço de estacionamento coberto localizado próximo às
praias de Santa María de Llorell e Portopí.

Essa urbanização exclusiva restringiu o acesso aos veículos dos proprietários.

Entre em contato conosco para obter mais informações e organizar uma visita a essa
propriedade única dentro da urbanização de Martossa.

lucasfox.pt/go/cbr22125

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Spa, Jacuzzi,
Serviço de porteria, Private garage, Ginásio,
Tectos altos, Parquet, Luz natural,
Radiadores para pavimento, Vistas,
Vestiário, Varanda, Sistema domótico,
Segurança, Renovado, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Vila moderna e contemporânea, com magníficas vistas do mar, para venda, localizada em uma urbanização de prestígio, com equipe de segurança e acesso privado.

