REF. PDA27019

469 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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Badrum
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Totalyta

SÅLD
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ÖVERBLICK

Casa Vistabona är en karakteristisk, mysig villa på en
tomt på 612 m² med en vacker trädgård, privat pool och
garage, beläget i området Casa Nova, bara 5 minuter från
stranden och centrum av Sant Feliu de Guixols.
Den vackra envåningsvilla byggdes 1971 och har en tomtstorlek på 612 kvm.
Denna fantastiska villa befaller din uppmärksamhet från det ögonblick du går in på
fastighetens mark via den privata trappan och ser den vackert underhållna
trädgården, utomhusområdena och poolen.
Den traditionella spanska karaktären, med en blandning av sten och utsmälta väggar,
förbättrar snyggt de visuella aspekterna av denna obefläckade och kontinuerligt
underhållna egendom från 2006 med den uppenbara uppmärksamheten på detaljer
hela tiden.
Vid inträde hittar vi en smakfullt inredd öppen planlösning och matplats som leder in
i det moderna köket med kaklat omslag och viktiga apparater.
Till höger finns ett sovrum med franska fönster som leder till ett privat terrasserat
område och den mest spektakulära utsikten över havet och det omgivande
landskapet. Ytterligare två dubbelrum servas också med två intilliggande badrum.
Den högkvalitativa temat fortsätter utanför med funktionen terrass som består av
uteservering och grill som stöds av en annan skuggad / veranda.
Underhållningsanläggningen förstärks av den fantastiska poolen som har fördelen
med en värmare under de kallare månaderna.
Denna enastående villa har också fördelen med en turistuthyrning licens.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Balkong,
Chill out plats, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Nära internationella skolor, Turistlicens,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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