REF. PDA29926

1 850 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Calonge » 17251

6

7

589m²

1.116m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

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

Villa Frigate är ett fantastiskt hus med 6 sovrum och 7
badrum i ett lugnt bostadsområde med en uppvärmd
pool, en vacker trädgård och utsikt över havet och staden.
Lyxig, rymlig villa till salu i Calonge. Fastigheten har byggts och avslutats med
högkvalitativa material.
På entréplanet finns en stor hall med tillgång till första våningen och källaren.
Ingången har 2 sovrum, 1 sovrum med klädkammare och 3 badrum, kontor, tvättstuga.
Och tillgång till balkongen som går runt framsidan av fastigheten.
På första våningen finns ett kök med avancerade ytor och de bästa apparaterna,
vardagsrum med tillgång till den andra balkongen som också går runt framsidan av
fastigheten 2 sovrum och 3 badrum.
På den nedre nivån av fastigheten finns källaren med ett garage som också kommer
att vara färdigt.
Det finns tillgång till trädgården från källarplanet och entrénivån på fastigheten.
Trädgården är utrustad med kök, uppvärmd pool och fruktträd. Hela trädgården är på
samma nivå vilket gör den till en unik trädgård.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.
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Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård,
Garagem privada, , Utsikt, Utrustat kök,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Chill out plats, Balkong
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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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