REF. PDA27154

875 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i S'Agaró Centro, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » S'Agaró Centro » 17250

3

2

156m²

485m²

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

S&#39;Agaró Valley villa 18 - Vacker nybyggd villa med 3
sovrum med de bästa finishen, med terrass, trädgård och
pool, till salu nära stränderna på Costa Brava.
Denna imponerande nybyggda villa är helt ny och ligger i ett nytt bostadsområde i
S'Agaró, en kort bit från havet och alla tjänster. Det är ett hus som ligger på en helt
platt tomt, perfekt för att njuta av trädgården med pool.
Huset är fördelat på en våning, som erbjuder en spektakulär entré med en semiinteriör uteplats och ett rymligt vardagsrum med matplats med stora fönster med
tillgång till utsidan och som fyller rummet med naturligt ljus. Dessutom finns det ett
modernt fullt utrustat kök med avancerade vitvaror, italienska skåp i minimalistisk
stil och bänkskivor i marmoreffekt av porslin. Med allt detta är det möjligt att skapa
en mycket elegant stil och design. Slutligen finns det tre dubbelrum på denna våning,
ett av dem med eget badrum samt ett annat komplett badrum.
Utsidan har en fantastisk trädgård med inhemska träd och buskar som dekorerar
utrymmet och ger värme och stil till huset, utan att kräva mycket underhåll. Det drar
också nytta av en parkeringsplats och en pool, perfekt för kylning under de varma
månaderna.
Huset har marmorgolv och är utrustat med luftkonditionering, tvåglasfönster och
golvvärme för att garantera din komfort när som helst på året. Det har också ett
larmsystem och automatiska fönsterluckor med olika positioner.
Ett idealiskt alternativ som en första eller andra bostad, men också mycket intressant
som en investering för uthyrning 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/pda27154
Swimming pool, Trädgård, , , Parkering,
Chill out plats, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Rullstolar,
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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