
REF. PDA34057

2 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Sovrum  

4
Badrum  

490m²
Planlösning  

865m²
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 Aiya är en sensationell villa med 4 sovrum och 4
badrum med fantastisk havsutsikt och pool, på
gångavstånd till stranden, centrum och butiker i Sant
Feliu, Costa Brava.

Villa Aiya ligger i det lugna bostadsområdet Sant Feliu i samhället Sant Elm. Huset är
på 490 kvadratmeter och är byggt på en tomt på 865 kvadratmeter.

Denna imponerande fastighet vid havet erbjuder fantastisk havsutsikt, på en platt
tomt där du kan njuta av trädgården, poolen och omgivningarna. På grund av den
platta trädgården erbjuder den mycket utrymme för att underhålla vänner och familj.

Entrén ligger på baksidan av fastigheten. Genom att gå in i huvudporten välkomnas
du av den stora trädgården och fantastiska vyer. På baksidan av fastigheten ligger
också det första 2-bilsgaraget.

Genom att gå in i villans egendom hittar du trappan framför dig för att gå till nedre
våningen och första våningen. Bredvid entrén finns det fullt utrustade köket placerat
i L-form med tillgång till uteplatsen. På baksidan av villan finns det första sovrummet
och badrummet.

Det öppna konceptet vardagsrum/matsal ligger bakom köket. Från detta utrymme är
det möjligt att öppna alla fönster, för att till fullo njuta av Medelhavsstilen utomhus.

På det nedre planet har du tillgång till det andra 2-bilsgaraget, tillgängligt från
framsidan av fastigheten. På denna nivå finns också maskinrum, spelrum och källare.

På första våningen hittar du 2 dubbelrum med 2 badrum och Master bedroom med
badrum och tillgång till balkongen, där du kan njuta av den vackra utsikten.

För en videotur, klicka på länken i titeln.

lucasfox.se/go/pda34057

Havsutsikt, Trädgård, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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