
SÅLD

REF. PDA29781

590 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 4 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

4
Sovrum  

3
Badrum  

398m²
Byggyta  

1,603m²
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

Villa Fairway är ett mycket obefläckat hus till salu intill
golfbanan i Santa Cristina d&#39;Aro.

Huset byggdes 2005 och har en yta på 398 kvm på en tomt på 1 603 kvm

Denna rymliga villa ligger i ett mycket lugnt område på den prestigefyllda golfbanan
Golf Costa Brava och presenteras i förstklassigt skick och måste ses vara fullt
uppskattad.

Körning upp till huset genom den välskötta trädgården, källaren innehåller ett stort
garage för att rymma fyra bilar och ett tvättstuga plus en avsevärd lagringskapacitet.

Trappor leder upp till den övre huvudnivån och visar omsorg och uppmärksamhet för
den perfekta finishen i interiören. Den moderna layouten har fyra dubbelrum varav
två har fördelen med sv. Det finns också ytterligare två badrum och en gästtoalett.

Entrén leder till det stora vardagsrummet med en öppen spis och ett välutrustat kök
och matplats med öppen planlösning. Både vardagsrummet och matsalen har fönster
i full längd och tillgång till den attraktiva täckta terrassen som är lämplig för
avkoppling och uteservering.

Avståndet som tilldelas de olika rummen bekräftar tanken på de unika
designfunktionerna i denna fastighet. Samma uppmärksamhet på design och detaljer
sträcker sig utanför med den magnifika poolen, välskötta trädgården och
solområdena.

lucasfox.se/go/pda29781

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Högt i tak,
Naturligt ljus, Gemensam terrass, Parkering,
Balkong, Chill out plats, Djur vänligt,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Interiör, Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt
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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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