REF. PDA26297

€745,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17246
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Totalyta
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ÖVERBLICK

Fantastisk perfekt underhållen villa med 5 rymliga
dubbelrum och en vacker och bekväm trädgård med pool
till salu i Sant Feliu de Guíxols.
Denna vackra villa till salu ligger i en av de största städerna på Costa Brava, Sant Feliu
de Guíxols, i bostadsområdet Mas Temprat, perfekt ansluten till andra städer som
Santa Cristina d'Aro.
Detta fantastiska hus hålls i perfekt skick och har hög kvalitet finish. Villan ligger på
en tomt på 534 m² och har 343 m² byggt fördelat på 3 våningar.
Huset har en mycket praktisk och bekväm layout. På bottenvåningen eller
bottenvåningen hittar vi en vacker och rymlig entré, ett stort vardagsrum med
matplats och ett fullt utrustat kök med en informell matplats med ett skafferi.
Dessutom har sovrummet två dubbelrum och ett badrum. Från denna våning kan du
enkelt komma åt den fantastiska trädgården med pool och matsal utomhus.
På första våningen finns 3 dubbelrum, alla med egen terrass. Ett av sovrummen har
ett stort privat badrum med jacuzzi, medan ett annat badrum serverar de återstående
2 dubbelrummen.
Slutligen finns det på bottenvåningen ett stort garage med plats för 4 fordon, ett
mycket rymligt kök, perfekt för familjesammankomster, en tvättstuga, ett faciliteter
och ett förråd.
Kontakta oss för mer information.
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Utsikt över bergen, Swimming pool,
Trädgård, Jacuzzi, Garagem privada,
Marmorgolv, , Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Förråd, Grillplats, Hyrlicens,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis, 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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