
REF. PDA29521

1 195 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Sovrum  

3
Badrum  

240m²
Planlösning  

805m²
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

Modernt hus med 4 sovrum, trädgård och pool i ett lugnt
och prestigefyllt område 2 km från centrum av Sant Feliu
de Guixols.

Denna vackra villa ligger i en av de mest prestigefyllda byggnaderna i Sant Feliu de
Guíxols, i ett lugnt område och bara 2 km från centrum av Sant Feliu de Guixols.

Dag- och nattområdena är helt differentierade. På ena sidan hittar vi ett stort
vardagsrum-matsal med öppen spis och stora fönster med utsikt över den stora
veranda och trädgården med en 7x5 meter pool.

Från köket, fullt utrustat och med tvättstuga, har vi också tillgång till trädgården och
vi har ett gratis badrum i husets centrala del. Nattområdet består av 4 dubbelrum, ett
med eget badrum, två kompletta badrum och en toalett. Trädgården med pool
erbjuder mycket privatliv för dem som gillar den.

Den 350 kvm stora källaren har ett garage för 4 bilar, ett gym, en toalett. och ett
förråd. Huset erbjuder många bekvämligheter som en privat trädgård, golvvärme,
luftkonditionering, öppen spis, parkett, larm, säkerhetskameror, elektriska
fönsterluckor och markiser.

Utan tvekan är det en magnifik villa i en unik miljö, perfekt för att njuta av Costa
Brava.

lucasfox.se/go/pda29521

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Säkerhet,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
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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