
SÅLD

REF. PDA24118

1 390 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

7
Sovrum  

4
Badrum  

695m²
Planlösning  

4.526m²
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

Fastighet med panoramautsikt från den vackra
trädgården. Bara 10 minuter från de bästa stränderna i
Platja d&#39;Aro och S&#39;Agaró. Fantastisk pool och
privat badtunna.

Denna imponerande, utmärkta, ståtliga villa ligger i Santa Cristina d'Aro, i Golf Costa
Brava-utvecklingen. Hörnplottet, som är mycket soligt året runt och med cirka 5000
m² anlagd trädgård, erbjuder panoramautsikt över de katalanska Pyrenéerna och
Medelhavet.

Villan har yttergolv av lera sten som matchar beklädnaden och skapar harmoniska
utrymmen. Det har också ett automatiserat bevattningssystem som underlättar
trädgårdsunderhåll. Vid foten av ett trädbevuxet berg, som tillhör samma tomt, har
en stor saltvattenpool (utan klor) och en jacuzzi med varmt vatten och ljus
installerats, vilket gör det till en underbar plats att tillbringa minnesvärda dagar och
kvällar i sällskap med vänner och familj.

Under poolen finns ett garage med plats för fyra bilar samt ett maskinrum. Nedan
hittar vi en stor cistern som samlar allt regnvatten. En bra grill ger den perfekta
platsen för grillar och njuter av spektakulär utsikt.

Det inre utrymmet är fördelat på två våningar. Gå in genom huvuddörren hittar vi ett
stort vardagsrum med öppen spis, tillgång till terrassen och ett spektakulärt fullt
utrustat öppet kök, med en stor halvö där du kan dela ett gott glas vin med husets
kock. Ett stort målat glasfönster skiljer vardagsrummet från hallen, vilket leder oss
till fyra sovrum och ett badrum med toalett. Alla sovrum är dubbla och har inbyggda
garderober. Master-sviten har en fantastisk jacuzzi och omklädningsrum.

En stor spiraltrappa med marmorgolv tar oss ner till bottenvåningen, där vi praktiskt
taget har ett annat komplett hem, med två sovrum med inbyggda garderober, badrum
med dusch, ett utrustat kök och ett stort vardagsrum med matsal. Alla rum är vända
mot utsidan, med utsikt över den fantastiska och ljusa trädgården.

Det är en idealisk villa för familjer som huvudhem eller för användning eller
semesteruthyrning. Det är perfekt för golfälskare, eftersom det låter dig åka din egen
vagn till klubben på mindre än två minuter.

lucasfox.se/go/pda24118

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Hemmabio,
Grillplats, Förråd, 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.
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