REF. PDA31043

975 000 € Hus/Villa - Såld

hus/villa med 4 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17246

4

4

308m²

2,274m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

SÅLD
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lucasfox.se

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

REF. PDA31043

975 000 € Hus/Villa - Såld

hus/villa med 4 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17246

4

4

308m²

2,274m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

ÖVERBLICK

Magnifik villa med en vacker trädgård med pool till salu i
en idyllisk miljö på Golf Costa Brava.
Detta imponerande och lyxiga 308 m² stora hus byggdes 1986 och ligger på en 2 274
m² stor tomt. Villan sticker ut för sin vackra och bekväma design.
Huset nås via en bred ramp, med plats för att parkera flera bilar och med tillgång till
garaget.
När vi kommer in välkomnar en hall oss och till vänster ordnas vardagsrummet med
matplats. Vardagsrummet har en vacker öppen planlösning med öppen spis och stora
fönster som leder till verandan som släpper in mycket naturligt ljus. Verandaen
erbjuder en chill-out-område och en uteservering. Från vardagsrummet har vi också
tillgång till det utrustade köket och den inre matplatsen.
Framför vardagsrummet finns ytterligare en entré som till vänster leder till
nattområdet. Detta består av fyra dubbelrum och tre badrum, ett av dem det
imponerande och rymliga sovrummet, med sitt magnifika privata badrum och ett
omklädningsrum.
Den otroliga designen av detta hus är ännu tydligare på utsidan, där vi hittar den
underbara trädgården som har en fantastisk pool.
Villan är utrustad med oljeeldad centralvärme.
Hör av dig för mer information.
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Swimming pool, Trädgård, Garagem privada,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Öppen spis, Uppvärmning,
Utrustat kök
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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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