
SÅLD

REF. PDA29105

850 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

3
Sovrum  

2
Badrum  

219m²
Planlösning  

722m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastiskt hus med 3 sovrum och havsutsikt och en
vacker trädgård, mycket nära stranden och centrum av
staden Sant Feliu de Guíxols.

Detta fantastiska hus på 180 m² på en plan tomt på 722 m² som vetter mot sydost
ligger i det exklusiva och lugna området "La Volta de l'Ametller", bara 5 minuters
promenad från stranden och centrum av Sant Feliu de Guixols,

Nattområdet på denna fastighet har 3 dubbelrum med inbyggda garderober och
fönster med utsikt över trädgården som omger huset. En av dem har ett badrum med
en dubbel dusch badrum.

På dagområdet kan vi njuta av ett annat badrum med badkar, ett fullt utrustat
separat kök och ett mysigt vardagsrum med öppen spis, träbjälkar och stora fönster
som erbjuder vacker utsikt över trädgården och havet. När vi lämnar vardagsrummet
når vi en trevlig veranda med grill och trädgården där det är möjligt att bygga en
pool.

Theer är ett stängt garage för 1 bil med enkel tillgång till huset. Det är ett unikt hem
att njuta av med familj, vänner, året runt eller bara på sommaren.

lucasfox.se/go/pda29105

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Utsikt, Utrustat kök,
Öppen spis, Larm, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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