
REF. PDA36269

798.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em Santa Cristina, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

3
Quartos  

2
wc  

211m²
Plano  

1.521m²
area do terreno

+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

Vende-se Villa Cap Aqui, uma bonita moradia de design
rústico com um bonito jardim plano com piscina privada e
jacuzzi localizada na prestigiada zona residencial Golf
Costa Brava, em Santa Cristina d'Aro.

Esta bela e elegante casa à venda tem 259 m² construída em um terreno plano e
ensolarado de 1.521 m² e se destaca pelo seu design rústico e distribuição
confortável.

A casa é acedida através de uma entrada ampla, com espaço para vários carros e com
acesso à garagem.

É uma moradia térrea. À entrada, somos recebidos por um majestoso hall com acesso
à garagem e WC de cortesia. Em seguida, encontramos a cozinha equipada, com
acesso à sala de jantar exterior no alpendre com churrasqueira. A espaçosa e
elegante sala de estar divide-se entre a zona de refeições e a acolhedora zona de
estar com lareira e tem grandes janelas que dão acesso ao alpendre com zona chill
out e ao soalheiro jardim com vista para a montanha, piscina privada e jacuzzi.

Através da sala de estar, acede-se à zona nocturna, que é composta por quatro
quartos, dois deles duplos em suite com casa de banho privativa completa, e dois
singles mais outra casa de banho completa.

O belo design desta casa aumenta no exterior, onde encontramos o maravilhoso
jardim que tem uma fantástica piscina privada e jacuzzi.

Além disso, a moradia está equipada com aquecimento central a óleo.

Contacte-nos para mais informações.

lucasfox.pt/go/pda36269

Vistas à montanha, Piscina, Jardim, Jacuzzi,
Private garage, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Cozinha equipada, Chaminé,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme

REF. PDA36269

798.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em Santa Cristina, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

3
Quartos  

2
wc  

211m²
Plano  

1.521m²
area do terreno

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

https://www.lucasfox.pt/go/pda36269
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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	Vende-se Villa Cap Aqui, uma bonita moradia de design rústico com um bonito jardim plano com piscina privada e jacuzzi localizada na prestigiada zona residencial Golf Costa Brava, em Santa Cristina d'Aro.

