
REF. PDA35148

1 100 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Calonge »  17251

4
Sovrum  

4
Badrum  

508m²
Planlösning  

1.054m²
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 Elizabeth, en utmärkt villa med 4 sovrum och 4
badrum med pool, bio och havsutsikt till salu i Calonge,
Costa Brava.

Denna vackra bostad i söderläge byggdes 2003 och erbjuder 508 kvm byggt på en
tomt om 1 054 kvm.

När du går in i fastigheten blir du överraskad av den fantastiska gröna trädgården,
som har ett automatiskt bevattningssystem som är anslutet till vattenbrunnen.
Sommarköket ligger på höger sida och uteserveringen och poolen på vänster sida.

Villan erbjuder en rymlig hall där du på vänster sida ser vardagsrummet/matsalen,
alla dörrar till utsidan skjuter öppna som ger tillgång till poolområdet. Från hallen
når du på höger sida det fullt utrustade matköket, kontoret, tvättstugan och den
första toaletten. I korridoren ser du även hissen som är stor nog att passa en rullstol.

På första våningen på höger sida finns master bedroom och badrum, härifrån har du
tillgång till terrassen som erbjuder utsikt över havet och bergen. På vänster sida av
våningen finns 2 andra sovrum med utgång till terrassen och ett badrum.

Den nedre våningen erbjuder avkopplingsområdet/biografen och ett rymligt 2-
bilsgarage.

Hissen kan nå alla våningar.

För en videotur, klicka på länken i titeln.

lucasfox.se/go/pda35148

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Interiör, Inbyggda garderober, Hemmabio,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Brunn, 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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