REF. PDA24791

€999,000 Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Platja d'Aro » 17251

5

5

546m²

1,795m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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

Vacker villa med 5 sovrum med underbar utsikt över
bergen och havet och en stor trädgård med privat pool,
till salu i en prestigefylld utveckling i Calonge, nära Platja
d&#39;Aro.
Denna fantastiska villa, byggd 1983, med en stor yta på 546 m², ligger på en tomt på 1
788 m². Det renoverades och utökades 2011, så det är i gott skick. Det ligger i
Vizcondado de Cabanyes bostadsområde, en lugn plats omgiven av naturen i den
pittoreska staden Calonge.
Den stora villan består av 5 sovrum, 5 badrum, ett fantastiskt modernt kök, ett rymligt
vardagsrum, en exklusiv ingång, en vacker och rymlig trädgård med en pool, olika
terrasser, en tvättstuga, garage och förråd.
Villan har uppvärmning, luftkonditionering, solpaneler och automatisk bevattning.
Sammanfattningsvis är det en rymlig villa som är perfekt för att njuta av det
magnifika klimatet på Costa Brava.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Marmorgolv, , Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis, Rullstolar,
Solpaneler, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök
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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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