REF. CBR10188

995 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Calonge » 17251

5

4

276m²

1,170m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
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ÖVERBLICK

Denna vackra fastighet med privat trädgård, pool och
underbar utsikt över kusten är till salu bara 2 km från
Playa de Aro, Costa Brava.
Fastigheten ligger i ett lugnt bostadsområde i Sant Antoni de Calonge. Fastigheten
finns i en tomt på 1,170 m², med en underbar medelhavshage med grillplats samt en
pool och ett garage för 2 bilar under villan. Det finns parkering för ytterligare 2 bilar i
området strax utanför villan. Villan har spektakulär utsikt över kusten med utsikt
över vikarna nedan.
Villan är i gott skick men det finns möjlighet att uppdatera vissa delar av den, om den
nya ägaren ville. På bottenvåningen består villaen av en entré, vardagsrum med
tillgång till trädgården, matsal med öppen spis, kök med tillgång till trädgården, 4
sovrum och 3 badrum.
På första våningen hittar du 1 sovrum med badrum, detta område används för
närvarande som ett vardagsrum och en chill out område och den har en stor terrass
där du kan njuta av den vackra kustnära vyer. Det finns också ett litet rum på
terrassen för användning som kontor / studio.
Det skulle vara den perfekta familjen eller det andra hemmet på grund av dess
rymliga layout och idealiska läge.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien

lucasfox.se/go/cbr10188
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Parkering, Grillplats, Öppen spis
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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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