
PREÇO REDUZIDO

REF. CBR4703

1.900.000 € 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 »  17310

5
Quartos  

4
wc  

338m²
Plano  

697m²
area do terreno

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

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


DESCRIÇÃO

Moderna moradia de 5 quartos com piscina e vistas
deslumbrantes sobre o mar à venda na praia idílica de
Cala Canyelles, na Costa Brava.

Fantástica villa de design contemporâneo à venda, apenas a 50 metros da escada que
desce até a praia idílica de Cala Canylles, na Costa Brava. A casa foi construída em
2009 com materiais de alta qualidade e atualmente está em boas condições. A trama
tem um design muito bem utilizado, que inclui um jardim e uma piscina, além de um
atraente terraço com vistas deslumbrantes da praia.

A casa está distribuída em 2 andares. No piso inferior, encontramos um quarto e um
banheiro, bem como a sala de estar / jantar / cozinha em plano aberto com acesso a
um terraço com vista para o mar. Esta área é muito brilhante e ampla.

Os outros quartos estão localizados no piso superior e também oferecem belas
vistas do mar. Este andar possui 4 quartos duplos: 2 deles têm banheiro privativo e
os outros 2 compartilham um banheiro completo. Finalmente, na cave há uma
garagem para 2 lugares e uma arrecadação.

A propriedade possui painéis solares para aquecer a água e outras comodidades,
como elevador, aquecimento, ar-condicionado em todos os quartos, iluminação
externa e persianas elétricas.

Uma casa moderna e fantástica em uma localização imbatível, com vista para uma
das praias mais idílicas da Costa Brava.

lucasfox.pt/go/cbr4703

Vistas ao mar , Terraço, Piscina,
Private garage, Despensa
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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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	Moderna moradia de 5 quartos com piscina e vistas deslumbrantes sobre o mar à venda na praia idílica de Cala Canyelles, na Costa Brava.

