
SÅLD

REF. PDA30730

450 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 3 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Calonge »  17251

3
Sovrum  

3
Badrum  

241m²
Byggyta  

1,202m²
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 Maya är ett vackert hus med 3 sovrum med en stor
grön trädgård och en pool för att njuta av
medelhavsstilen. Huset ligger i Cabanyes -utvecklingen i
Calonge nära stranden och staden.

Denna vackra villa med 3 sovrum till salu på Costa Brava med en fantastisk stor grön
trädgård med pool, i en av de bästa bostadsområdena i området.

Denna exklusiva villa i medelhavsstil byggdes 2004 och är söderläge och skyddad
från vinden. Bo- och utomhusområdet är fördelat på två våningar. Garaget ligger på
nedre våningen. Huset ligger på en praktiskt taget plan tomt med en yta på 1.202 m².
Den stora uteplatsen med grill inbjuder dig att njuta av Medelhavets livsstil.

Garaget ligger under husets vardagsrum med en inomhusingång till huset. Från
entrén till huset har du tillgång till sovrummet och badrummet bredvid.
Vardagsrummet och köket är öppna koncept. Det finns tillgång till trädgården från
vardagsrummet där du går in på verandan med en fantastisk öppen grön trädgård
med en pool framför för att njuta av den vackra Medelhavsstilen.

Huset har sin egen privata brunn som samlar upp regnvattnet. Detta vatten används
för att vattna trädgården med ett automatiskt sprinklersystem, vilket innebär en
mycket låg vattenkostnad varje månad. På första våningen finns de 2 andra
sovrummen och badrummen. Från korridoren har du tillgång till takterrassen där du
kan njuta av den vackra utsikten över havet och bergen.

Cabanyes är en av de bäst underhållna bostadsutvecklingarna.

För mer information, vänligen kontakta oss.

lucasfox.se/go/pda30730

Havsutsikt, Utsikt över bergen, Balkong,
Brunn, Interiör, Larm, 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.

REF. PDA30730

450 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 3 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Calonge »  17251

3
Sovrum  

3
Badrum  

241m²
Byggyta  

1,202m²
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

	Villa Maya är ett vackert hus med 3 sovrum med en stor grön trädgård och en pool för att njuta av medelhavsstilen. Huset ligger i Cabanyes -utvecklingen i Calonge nära stranden och staden.

