REF. PDA28875

339 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Calonge » 17251
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Totalyta
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ÖVERBLICK

Villa Pablo är ett imponerande hus med 3 sovrum i ett
lugnt bostadsområde nära stranden och staden, med en
stor privat trädgård och pool.
Denna välskötta villa med 3 sovrum till salu på Costa Brava med en imponerande
utsikt, i en av de mest privata och kommande bostadsdelarna i området.
Denna exklusiva villa i medelhavsstil byggdes 1978 och är söderläge och skyddad från
vindarna. Det är fördelat på en våning och ligger på en praktiskt plan tomt med en
vacker 732 m² trädgård som omger poolen. Den fantastiska utomhus veranda
inbjuder dig att njuta av Medelhavet livsstil.
Mas Pere är en av de äldsta bostadsbyggnaderna. För närvarande planeras för att
reparera vägen, en helt ny väg byggs, avlopp installeras, el byggs in i vägen och
fiberoptisk kabel installeras.
Kontakta oss för mer information.
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Havsutsikt, Swimming pool, Parkering,
Grillplats, Larm
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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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