
NYHET

REF. PDA30731

700 000 € Hus/Villa - Till salu - Nyhet
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Calonge »  17251

5
Sovrum  

4
Badrum  

379m²
Planlösning  

1.423m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Villa Isabella är ett fantastiskt hus med 5 sovrum med 4
badrum med högt i tak, en stor grön trädgård och en pool
för att njuta av medelhavsstilen. Huset ligger i Cabanyes -
utvecklingen i Calonge nära stranden och staden.

Denna exklusiva villa i medelhavsstil byggdes 2004 i söderläge och skyddad från
vinden. Bo- och utomhusområdet är fördelat på två våningar.

4 sovrum ligger på första våningen där 3 sovrum delar 1 badrum, två av sovrummen
har också tillgång till en egen privat terrass. Det femte sovrummet (sviten) ligger på
markplan med tillgång till utsidan. När du kommer in i huset har du direkt tillgång till
badrummet på din vänstra sida, med tillgång till trädgården. Maskinrummet ligger
också vid entrén precis som ingången till garaget.

Huset har ett öppet vardagsrum fullt utrustat kök med högt i tak och öppen tillgång
till utsidan. Det öppna konceptet med promenad ut till den stora uteplatsen med
jacuzzi inbjuder dig att njuta av Medelhavsstilen. Huset ligger på en praktiskt taget
plan tomt med en yta på 1.202 m². För att komma åt tomten med bilen kan
huvudporten öppnas automatiskt där garaget ligger på framsidan av huset som kan
öppnas med en elektrisk dörr. Från garaget finns tillgång till huset. I trädgården har
du möjlighet att odla dina egna grönsaker.

Med bara en kort bilresa på 10 minuter är du i centrum av Playa de Aro där du kan
njuta av butiker, restauranger och stranden.

Cabanyes är en av de bäst underhållna bostadsutvecklingarna.

För mer information, vänligen kontakta oss.

lucasfox.se/go/pda30731

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Utsikt,
Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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