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ÖVERBLICK

Fantastiskt hus till salu i hjärtat av Sant Feliu de Guíxols,
bara 5 minuter från stadens vackra vikar och stränder.

Lucas Fox presenterar detta underbara hus byggt 2017, med en inre yta på 162 m².

Huset är uppdelat i tre våningar, med en utmärkt fördelning för att njuta av god
avskildhet. Bottenvåningen erbjuder ett rymligt kök, fullt utrustat med inbyggd
diskmaskin, ugn, gasolspis, kyl och gott om förvaringsutrymme. Vi går ner i hallen och
vi hittar ett litet badrum till vänster, sedan kommer vi till ett rymligt och ljust
vardagsrum-matsal, med en öppen spis med en liten spis inuti för att laga din
favoritmat. Detta utrymme har en elegant bohemisk inredning och direkt tillgång till
den avslappnade terrassen med en vacker Buddhafontän, perfekt som en fiskdamm.

Går vi uppför den vackra glastrappan, till vänster, når vi andra våningen som har två
sovrum. Det rymliga huvudsovrummet har en dubbelsäng, tre inbyggda garderober
och ett vackert och privat badrum med badkar och två handfat. På höger sida finns
ett enkelrum med två inbyggda garderober. Det finns även ett eget badrum med
dusch.

På tredje våningen finns ett stort allrum på 17 m2 med stora möjligheter, såsom en
vacker svit, ett spelrum, en musikstudio eller till och med ett magnifikt gym. Slutligen
finns det ett enkelrum med två inbyggda garderober med ett privat och oberoende
badrum.

Huset har några naturliga stenväggar och handsnidade. Det finns en termostat på alla
våningar och tack vare sin energieffektivitet håller den sig varm eller kall utan att
behöva vara på hela dagen. Dessutom finns telefon på alla våningar för att kunna
öppna dörren från vilket rum som helst.

Utrustad med gascentralvärme och installation av stödplattor för varmvatten, vilket
avsevärt förbättrar fastighetens energieffektivitet, med högkvalitativ stengodsfinish
och parkett i alla rum. Förslutningarna är gjorda av aluminium med dubbelglas och
PVC-luckor.

Det finns myggnät installerade på husets alla fönster och de flesta har elektriska
fönsterluckor. Allt är nytt och det är perfekt att flytta in i.

lucasfox.se/go/pda36501

Terrass, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad, Öppen spis,
Nybyggd, Lekrum, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Chill out plats
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Slutligen erbjuds gratis parkering 1 minuts promenad från huset, även om det skulle
finnas möjlighet att hyra eller köpa en privat parkeringsplats två minuters promenad
från huset.

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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