
REF. PDA32213

495 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

3
Sovrum  

2
Badrum  

237m²
Planlösning  

964m²
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 Olivera, rustik villa i perfekt skick, med en solig
trädgård med utsikt över bergen, till salu i det lugna och
prestigefyllda området Les Teules, Santa Cristina
d&#39;Aro, 5 km från den vackra stranden Sant Pol, S
&#39;Agaró.

Det är en vacker och mysig villa på ca 170 m², perfekt bevarad, byggd på en tomt på
964 m². Den har en fin solig trädgård med utsikt över bergen och utrymme för att
bygga en privat pool.

När det gäller husets interiör har det tre stora sovrum, alla dubbla och med inbyggda
garderober, och två kompletta badrum. Dessutom består den av ett stort vardagsrum
med öppen spis och tillgång till trädgården och köket med tillgång till uteservering
med grill. Slutligen erbjuder det ett spa-rum med jacuzzi, tvättstuga/skafferi, garage
och förråd.

I villan ingår oljeeldning, exteriört snickeri med tvåglasfönster och automatisk
bevattning i trädgården.

Huset kräver lite underhåll och är idealiskt för investeringar som semesterbostad,
med potential att generera attraktiva intäkter.

lucasfox.se/go/pda32213

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Jacuzzi, Garagem privada, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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.

REF. PDA32213

495 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

3
Sovrum  

2
Badrum  

237m²
Planlösning  

964m²
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

	Villa Olivera, rustik villa i perfekt skick, med en solig trädgård med utsikt över bergen, till salu i det lugna och prestigefyllda området Les Teules, Santa Cristina d&#39;Aro, 5 km från den vackra stranden Sant Pol, S &#39;Agaró.

