REF. PDA27538

890 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17240
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ÖVERBLICK

Villa Sakura byggdes 2005 och upptar 422 m² på en
magnifik tomt på 4569 m² och ligger i en vykort på
landsbygden, men är också bekvämt placerad för de stora
orterna Platja D&#39;Aro, S&#39;Agaro, Sant Feliu de
Guixols.
Denna mycket önskvärda villa presenteras i exceptionellt skick hela tiden och mycket
tidig visning rekommenderas starkt.
Den asfalterade enheten in i fastigheten leder till en källarstudio bestående av ett
badrum, vardagsrum / matsal, kök, sovrum och förvaringsutrymme.
På marknivå och intill dubbelgaraget hittar vi verandans ingång till villan som leder
in i hallen där till höger finns gästtoaletten, ett badrum, två dubbelrum i god storlek
och sedan det stora sovrummet med fullt utrustat badrum eget badrum.
Till vänster om hallen finns köket med arbetsytor i marmor och de vanliga moderna
apparaterna. Ett användbart skafferi / tvättstuga ligger intill köket.
Längre in i fastigheten finns en stor trippel-aspekt lounge och matplats med full
längd skjutdörrar som leder till den rymliga täckta terrasser som är perfekt för
uteservering och perfekt beläget för poolen och stora solstolar områden. Tillgång
från terrassen till den stora trädgården leder till grillplatsen.
Trappor upp till första våningen avslöjar den stora master-sviten med en dubbelsäng,
imponerande badrum samt en klädkammare och en privat balkongterrass från vilken
du kan se den magnifika utsikten över det omgivande landskapet och havet i fjärran.
Fastigheten drar nytta av ett modernt larmsystem, luftkonditionering i master-sviten,
luftpump under golvcentralvärme och tvåglasfönster och är perfekt för alla
mobilitetsbehov.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, ,
Gemensam terrass, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Interiör, Larm,
Nära internationella skolor, Rullstolar,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

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

