
REF. CBR38707

650 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 85m² terrass till salu i Lloret de Mar / Tossa
de Mar
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310
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Terrass
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ÖVERBLICK

Vackert hörnhus till salu i ett komplex av parhus intill
Santa Clotildes botaniska trädgård, ett steg bort från
Fenals-stranden och Sa Boadella-viken.

Lucas Fox presenterar detta hus med mycket ljus och sol hela dagen. Det ligger i ett
helt inhägnat komplex med gångvägar på södra sidan av Santa Clotildes botaniska
trädgård, i Tossa de Mar. Huset är ett hörnhus, så det har en trädgård och stora
terrasser, samt rikligt med dagsljus och sön hela dagen.

Det är ett hus som består av fyra sovrum, inklusive master bedroom med eget
badrum, och ytterligare två badrum. Vi når huset genom huvudentrén och vi hittar en
hall och två dubbelrum som har en gemensam terrass. På samma entréplan har vi ett
komplett badrum med badkar och en tvättstuga.

När vi går upp till övervåningen kan vi njuta av ett rymligt vardagsrum med mezzanin
och ett fristående kök, båda med direkt tillgång till den rymliga L-formade terrassen
som i sin tur leder till gemenskapsområdena, poolen och lekplatsen. På samma
våning har vi en svit med eget badrum med badkar och även ett dubbelrum och ett
badrum med dusch.

Husets uteplats har flera utrymmen som får mycket sol, men skyddade av markiser
där du kan njuta av en chill-out yta och även en sommarmatsal.

I källaren har vi två parkeringsplatser och ett stort förråd på ca 16 m².

Tack vare att hela området är fotgängare och inhägnat är det väldigt bekvämt för små
barn att leka utan bekymmer.

lucasfox.se/go/cbr38707

Trädgård, Swimming pool, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Brunn,
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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