REF. PDA26179

445 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

3

2

120m²

400m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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

Vacker nybyggd villa med 3 sovrum, terrass och trädgård,
till salu i den lugna Mas Trempat-regionen, nära
stränderna på Costa Brava.
Detta bekväma nybyggda hus ligger i bostadsområdet Mas Trempat i Sant Feliu de
Guíxols, en kort bit från havet och alla tjänster. Den är utformad för att njuta av den
soliga trädgården med möjlig möjlighet att bygga en pool.
Huset är fördelat på en våning och har en mycket elegant stil. Det erbjuder ett rymligt
vardagsrum med matplats med stora fönster som ger tillgång till utsidan och fyller
rummet med sol och ljus, samt ett modernt öppet kök fullt utrustat med
högkvalitativa apparater och skåp i minimalistisk stil.
Nattområdet har tre dubbelrum, ett av dem med eget badrum och plats för ett
omklädningsrum samt ett annat komplett badrum.
Slutligen har den en nedre bottenvåning på 120 m² med många möjligheter.
Utsidan har en fantastisk och bekväm trädgård som omger huset och som dess
framtida ägare kan designa och anpassa efter eget tycke. Den främre delen av
trädgården är platt och erbjuder utrymme för att bygga en pool. Det drar också nytta
av parkeringsplatser utanför huset.
Huset är utrustat med luftkonditionering, tvåglasfönster och ett aerotermiskt system,
allt detta för att garantera komfort när som helst på året. Det har också ett
larmsystem och automatiska fönsterluckor.
Det är ett idealiskt alternativ som en första eller andra bostad, och också mycket
intressant som en investering att hyra med tanke på dess fantastiska läge.
Kontakta oss för att besöka detta imponerande nya hus med pool på Costa Brava.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

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

lucasfox.se/go/pda26179
Trädgård, , Parkering, Chill out plats,
Dubbla fönster, Förråd, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Rullstolar,
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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