
REF. CBR18647

2 800 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i S'Agaró, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  43839

4
Sovrum  

4
Badrum  

205m²
Planlösning  

740m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Härligt hus med 4 sovrum med en trevlig trädgård och
pool i det exklusiva bostadsområdet S&#39;Agaró Vell.

Detta välkomnande hus ligger i S'Agaró Vell, ett lyxigt stängt bostadsområde bara 300
meter från stränderna i Sa Conca och Sant Pol. Huset, modernt och bekvämt i design,
presenteras i perfekt skick och skulle vara ett perfekt familjehem tack vare sina ljusa
rum med högt i tak och utmärkt utomhusutrymme perfekt att njuta av under hela
året. Dessutom är det nära till alla tjänster och bekvämligheter.

Fastigheten är fördelad på två våningar enligt följande:

När du kommer in i fastigheten leder en hall till det rymliga vardagsrummet, ett ljust
och välkomnande rum med tillgång till en härlig terrass, det perfekta utrymmet att
äta och dricka i sällskap med vänner och familj. Köket, halvöppet till vardagsrummet,
är fullt utrustat och har tillgång från hallen och från vardagsrummet. Denna nivå har
också en gästtoalett och ett underbart gästsovrum med eget badrum och direkt
tillgång till trädgården.

Sovrummet på första våningen består av 3 bekväma dubbelrum, varav ett har eget
badrum. Ett badrum som betjänar resten av sovrummen kompletterar denna våning.

Det utmärkta utomhusutrymmet inkluderar en trädgård och en fantastisk pool,
perfekt för kylning under de varma månaderna.

Huset har trä- och marmorgolv och är utrustat med luftkonditionering, värme,
tvåglasfönster och ett larm för att säkerställa total komfort och sinnesro.

Kontakta oss för att besöka denna utmärkta villa i S'Agaró Vell.

lucasfox.se/go/cbr18647

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
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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