
VENDIDO

REF. PDA20045

550.000 € Casa / Vila - Vendido
casa / vila Excelentes condições Quartos with 2,267m² Jardim à venda em Santa
Cristina
Spain »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17245

5
Quartos  

3
wc  

357m²
Plano  

2.267m²
area do terreno  

100m²
Terraço  

2.267m²
Jardim

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.pt C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

VILLA BYN. Bonita moradia de 5 quartos numa zona
residencial tranquila perto da praia e da cidade, com um
grande jardim privado e piscina privada.

Esta villa luxuosa de 5 quartos à venda na Costa Brava goza de uma localização
deslumbrante na montanha, em uma das áreas residenciais mais privadas e seguras
da área.

Esta villa de estilo mediterrâneo exclusiva foi construída em 1981 e é apresentada
virada a sul e protegida dos ventos. Está distribuída por 2 pisos e está inserida num
terreno praticamente plano com um bonito jardim de 2.000 m2 que rodeia a piscina.
A fantástica sala de jantar ao ar livre com alpendre convida a desfrutar do estilo de
vida mediterrâneo.

A casa oferece várias comodidades como aquecimento, empilhadores, portões
automáticos, sistema de rega automático, entre outros.

lucasfox.pt/go/pda20045

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Vistas,
Próximo de escolas internacionais,
Lavandaria, Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Aquecimento
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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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	VILLA BYN. Bonita moradia de 5 quartos numa zona residencial tranquila perto da praia e da cidade, com um grande jardim privado e piscina privada.

