REF. PDA35115

483 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Calonge » 17251

3
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185m²

687m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

REDUCERAT PRIS
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ÖVERBLICK

Villa Sinatra är en villa med 3 sovrum och 2 badrum med
garage, pool och havsutsikt till salu i Calonge, Costa
Brava.
Villa Sinatra är en härlig villa med 3 sovrum och 2 badrum till salu på Costa Brava
med pool, garage, rymlig terrass och havsutsikt.
Denna exklusiva villa i spansk stil byggdes 1980 och erbjuder ett hus på 185 m² på en
tomt på 687 m² och ligger i Vizcondado de Cabanyes Calonge.
Från gatuvyn kommer du in till huset via trappor eller genom rampen. Här ser ni det
rymliga garaget som även kan göras om till ateljé. På denna nivå finns också
trädgården med ett avslappningsområde och den fantastiska poolen med strandtema
där du kan underhålla vänner och familj.
Från trädgården kan vi gå in i villan via en trappa. Vid inträde hittar vi på höger sida
vardagsrummet, fullt utrustat kök och master bedroom med badrum. Den rymliga
terrassen med grill kan nås genom vardagsrummet härifrån har du en vacker utsikt
över Palamos, havet och bergen. Från terrassen kan du också gå till poolområdet
genom trädgården.
Svänger du till höger vid ingången ser du de andra 2 sovrummen och 1 badrum.
På baksidan av huset finns en grönsaksträdgård.
För videon, klicka på länken i titeln.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Trädgård, Garagem privada,
Naturligt ljus, Chill out plats, Exteriör,
Grillplats, Inbyggda garderober, Interiör,
Öppen spis, Utrustat kök, 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.
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