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DESCRIÇÃO

Villa fabulosa de venda na área Cala de Port Salvi em Sant
Feliu, Costa Brava.

Esta villa de 401 m² foi construída em 1969 e fica em um terreno de 748 m² com vistas
magníficas da enseada de Port Salvi. A moradia está localizada numa zona muito
tranquila, embora apenas a cinco minutos a pé dos principais serviços de Sant Feliu
de Guíxols e apenas a 30 minutos de carro de Girona e 75 minutos de Barcelona.

A moradia de 3 pisos apresenta um estilo moderno e tem a vantagem de ter um
projecto de construção aprovado com as seguintes características do arquitecto,
embora podendo ser modificadas.

Na zona exterior, encontra-se uma grande piscina com área possível para a realização
de churrascos e jantares ao ar livre situada no terraço junto ao piso inferior da
moradia.

Um pequeno lance de escadas dá acesso ao piso inferior, que pode ser utilizado
como apartamento de hóspedes separado, com um quarto duplo com roupeiros, uma
casa de banho privativa, uma sala de estar / jantar e uma cozinha de verão. A planta
também inclui um espaço em terraço com sala de verão, cozinha, sala de jantar e
banheiro. Por último, existe uma sala polivalente que pode ser utilizada como
garrafeira, sala de jogos, home theater ou ginásio.

Subindo ao rés-do-chão, encontramos uma grande cozinha de luxo com ilha, WC ou
lavandaria e uma sala de jantar muito espaçosa com as melhores vistas para a baía.
Além disso, oferece uma sala polivalente que pode ser utilizada como sala de estar
ou escritório. Os quartos deste piso são muito espaçosos, pelo que seria possível ter
um quarto adicional com um espaço considerável. No exterior existe um terraço que
cobre toda a fachada com vidros de segurança. Este piso é completado por uma zona
de parqueamento com capacidade para vários carros.

O último andar também oferece uma vista deslumbrante. Ele oferece espaço para
quatro quartos duplos, incluindo duas suítes, cada uma com banheiro privativo. Os
quatro quartos estão estrategicamente localizados para desfrutar das magníficas
vistas. Cada um dos quartos está equipado com guarda-roupas e oferece muito
espaço de armazenamento. Por fim, o piso tem um terraço que cobre toda a fachada,
como o do rés do chão, com acesso a partir dos quatro quartos.

Entre em contato para maiores detalhes.

lucasfox.pt/go/pda26626

Vistas ao mar , Terraço, Piscina, Jardim,
Jacuzzi, Private garage, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Vestiário, Varanda,
Sistema domótico, Segurança, Renovado,
Obra nova, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Entrada de serviço, Despensa,
Cozinha equipada, Cinema em casa,
Churrasco, Chaminé, 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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