REF. PDA26794

725 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Calonge » 17252

6

3

300m²

2.022m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD
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+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se
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ÖVERBLICK

VILLA BELLE är en karakteristisk, mysig villa på en stor
tomt på 2200 m² med en platt trädgård, privat pool och
gott om parkering, beläget i Fincas Verd-området bara 5
minuter från stranden och centrum av Sant Antoni de
Calonge.
Det finns flera terrasser, täckta och otäckta. Från terrassen framför vardagsrummet
har du en vacker utsikt över den gröna dalen, Medelhavet och de vackra vingårdarna.
Trädgården är helt inhägnad och det finns en stor carport för att parkera dina bilar i
skuggan.
Femtio meter lägre i det lugna bostadsområdet finns en gemensam pool med
möjligheter till sportaktiviteter som en tennisbana. Det trädbevuxna området intill
husets baksida rekommenderas definitivt att besöka. Ren natur i din trädgård.
Den rymliga trappan tar dig till ingången till bottenvåningen på första våningen. Där
hittar du ett rymligt öppet kök och matsal med många fönster så att du kan se ut på
alla sidor och njuta av den vackra naturen överallt. Intill matsalen finns det rymliga
vardagsrummet med takbjälkar och öppen spis. Och på denna våning finns fyra
sovrum och två badrum.
Nedre våningen på trädgårdsnivå finns ett andra vardagsrum med en robust öppen
spis och en extra kökstyp. Och här finns inte mindre än två sovrum till och ett
komplett badrum.
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Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Vingårdar, Parkering,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Djur vänligt, 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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