
VENDIDO

REF. PDA35235

550.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos à venda em Calonge, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Calonge »  17251

4
Quartos  

4
wc  

324m²
Plano  

1.107m²
area do terreno

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.pt Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

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


DESCRIÇÃO

Villa Layla é uma villa de 4 quartos com piscina e vista
para a montanha à venda em Calonge, Costa Brava.

Villa Layla é uma villa exclusiva de estilo mediterrâneo, construída em 2005. A área
de estar e ao ar livre está distribuída em 2 andares. A vila é composta por 324 metros
quadrados de área útil em um terreno de 1.107 metros quadrados.

A moradia oferece uma entrada espaçosa onde se encontram os 2 primeiros quartos
do lado esquerdo, ambos os quartos têm casa de banho própria. Na parte frontal da
entrada está o terceiro banheiro, com a lavanderia ao lado. A sala de estar - sala de
jantar e cozinha totalmente equipada estão localizadas à direita, a cozinha oferece
acesso ao terraço na parte de trás da propriedade, que oferece espaço suficiente
para criar uma cozinha de verão. Há acesso ao terraço com churrasqueira e área de
piscina da sala de estar e jantar. Este espaço ao ar livre oferece ótimas
oportunidades para receber amigos e familiares.

O primeiro andar oferece um grande espaço aberto que pode ser usado como área
de escritório/entretenimento. A partir daqui há acesso ao terraço espaçoso. Este piso
oferece ainda o terceiro quarto com casa de banho e a suite principal com closet,
casa de banho e quarto com acesso ao terraço onde pode desfrutar das belas vistas
sobre o empreendimento Rio d´Oro.

Para um vídeo, clique no link no título.

lucasfox.pt/go/pda35235

Vistas à montanha, Piscina, Jacuzzi,
Luz natural, Vistas, Interior, Exterior,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Armários empotrados , Àrea chill out

REF. PDA35235

550.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos à venda em Calonge, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Calonge »  17251

4
Quartos  

4
wc  

324m²
Plano  

1.107m²
area do terreno

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.pt Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.pt/go/pda35235
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


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 Layla é uma villa de 4 quartos com piscina e vista para a montanha à venda em Calonge, Costa Brava.

