
SÅLD

REF. PDA30507

1 395 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

5
Sovrum  

5
Badrum  

746m²
Planlösning  

1.987m²
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 med en inomhuspool till salu i den vackra och väl
belägna utvecklingen Les Teules de Santa Cristina
d&#39;Aro, nära några av Costa Bravas vackraste
stränder, till exempel den berömda viken Sa Conca eller
stranden Sant Pol.

Denna vackra villa byggdes 1991 på en av de bästa tomterna i bostadsområdet. Det är
en solig tomt på 1 987 m² med underbar utsikt över bergen och havet.

Huset är fördelat på tre nivåer.

Bottenvåningen har ett vardagsrum med öppen spis och tillgång till en stor solig
terrass med utsikt, kök, tvättstuga, kontor, fem stora dubbelrum med inbyggda
garderober (ett med omklädningsrum och två med privat badrum), tre badrum och en
toalett.

Övervåningen har ett 70 m² multifunktionsrum (används för närvarande som ett
spelrum) och en toalett.

Nedre våningen består av en uppvärmd inomhuspool med pentry, gym, bastu,
komplett badrum, vinkällare och stort garage (plats för fem bilar), samt ett praktiskt
förråd. Poolområdet har enkel tillgång till den stora och vackra platta trädgården,
som sticker ut för sin stora integritet och fantastiska utsikt.

Villan har en hiss som ansluter till de tre våningarna, PVC -ramar med dubbelglas och
högkvalitativ isolering, marmorgolv, luftkonditionering och naturgas som stöds av 20
solpaneler som räcker för varmt hushållsvatten och mycket av uppvärmningen. Den
har också en egen vattenbrunn med en tank på 50 000 liter för vattning av
trädgården.

Den privata utvecklingen har övervakningskameror vid entrén. Det är mycket bra
beläget och erbjuder utsikt över Aro -dalen och till och med havet. Det erbjuder en
mycket lugn och tyst miljö med asfalterade gator, upplyst och oklanderligt underhåll.
Det ligger 1,8 km från centrum av Santa Cristina d'Aro, 4,9 km från Sant Feliu de
Guíxols och 5 km från närmaste strand.

lucasfox.se/go/pda30507

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Inomhuspool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Marmorgolv,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Solpaneler, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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