
REF. PDA36085

695.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 15m² terraço à venda em Calonge
Spain »  Costa Brava »  Calonge »  17252

3
Quartos  

2
wc  

172m²
Plano  

1.129m²
area do terreno  

15m²
Terraço

+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

Moradia moderna de 3 quartos com jacuzzi à venda na
urbanização Mas Pail em Calonge, Costa Brava.

Acolhedora moradia recém-construída na urbanização Mas Paill, localizada a apenas
10 minutos de carro da bela praia de Platja d'Aro e a 7 minutos de carro do
encantador centro da cidade de Calonge.

Ao entrar na casa, observa-se toda a beleza da acolhedora moradia com um estilo
moderno de construção nova. Esta casa térrea oferece impressionantes 172,99m² de
área útil e foi construída em um terreno espaçoso de 1129m². Todo o terreno tem
relva verde, para maior conforto.

Ao entrar no interior, encontramos uma espaçosa sala de jantar com cozinha
americana com sua mesa estilo bar. Da sala, podemos acessar a área noturna. Em
primeiro lugar, encontramos uma pequena sala tipo escritório de 20 m². Em frente a
este, há um lavabo com chuveiro e depois um quarto de hóspedes. No final do
corredor, está a suíte master com sua linda banheira aberta e seu moderno closet
com espelho. Além disso, uma lavanderia com acesso à garagem é oferecida. Em
seguida, a suíte master tem acesso ao terraço, onde encontramos uma ampla e linda
área de churrasqueira e área de jacuzzi.

No exterior, existe uma zona chill-out com a sua mesa para reuniões de família, um
espaço perfeito para atividades familiares ao ar livre, como churrascos. Na parte
superior do terreno, encontramos uma área para animais de estimação com sua área
independente e que não se misturam com a casa. Tem também um pequeno pomar.

lucasfox.pt/go/pda36085

Terraço, Jardim, Private garage, Luz natural,
Terraço comunitário, Estacionamento,
Sistema de aspiração centralizado ,
Segurança, Obra nova, Churrasco,
Ar condicionado, 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.

REF. PDA36085

695.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 15m² terraço à venda em Calonge
Spain »  Costa Brava »  Calonge »  17252

3
Quartos  

2
wc  

172m²
Plano  

1.129m²
area do terreno  

15m²
Terraço

+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

	Moradia moderna de 3 quartos com jacuzzi à venda na urbanização Mas Pail em Calonge, Costa Brava.

