
SÅLD

REF. PDA24034

899 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

3
Sovrum  

3
Badrum  

269m²
Planlösning  

1.089m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

VILLA CASANOVA - Lyxvilla med 3 sovrum med vacker
havsutsikt och en vacker trädgård med pool, till salu i ett
av de bästa bostadsområdena i Sant Feliu de Guíxols,
bara 3 kilometer från stranden.

Denna moderna villa till salu ligger i ett eftertraktat bostadsområde i Sant Feliu de
Guíxols, La Casa Nova, på Costa Brava.

Huset har fantastisk utsikt över Medelhavet och ligger bara 3 kilometer från stranden
och centrum, med vackra butiker och kvalitetsrestauranger. Andra fantastiska
stränder på Costa Brava som Sant Pol eller Sa Conca ligger bara 10 minuter bort med
bil.

Denna exklusiva moderna designvilla byggdes 2008 och är söderläge och skyddad
från vinden. Det ligger på en tomt som garanterar stor integritet samtidigt som den
smälter samman med den naturliga miljön tack vare sin vackra inhemska trädgård
som omger poolen och huset i sin helhet. Det är fördelat på 2 våningar, det har 3
sovrum som kan göras till 4 eftersom det finns ett specifikt utrymme för ett fjärde
rum om du vill lägga till det.

Den fantastiska rymliga vardagsrummet med stora fönster inbjuder dig att njuta av
solen och havsutsikten. Huset erbjuder många bekvämligheter som uppvärmning,
luftkonditionering, larm, säkerhetskameror, uppvärmd pool, hiss och rullstolstillgång.

En magnifik villa i en unik miljö, perfekt för att njuta av Costa Brava.

lucasfox.se/go/pda24034

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Utrustat kök, Uppvärmning,
Rullstolar, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.

REF. PDA24034

899 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

3
Sovrum  

3
Badrum  

269m²
Planlösning  

1.089m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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

	VILLA CASANOVA - Lyxvilla med 3 sovrum med vacker havsutsikt och en vacker trädgård med pool, till salu i ett av de bästa bostadsområdena i Sant Feliu de Guíxols, bara 3 kilometer från stranden.

