
SÅLD

REF. PDA37356

950 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Santa Cristina, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17246

5
Sovrum  

5
Badrum  

1.480m²
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 MONTSERRAT, en magnifik kategorivilla med en
vacker trädgård med pool till salu i en idyllisk miljö i det
prestigefyllda bostadsområdet Golf Costa Brava, i Santa
Cristina d'Aro.

Fantastisk villa belägen i urbaniseringen Golf Costa Brava, bara 5 minuters promenad
från golfbanorna och omgiven av lugn och natur. Villan utmärker sig för att erbjuda
mycket naturligt ljus och vara på en plats med mycket avskildhet.

När vi går in hittar vi en distributör som leder till ett stort vardagsrum med en mysig
öppen spis och direkt tillgång till trädgården och poolen. På den här våningen hittar
vi ett fullt utrustat kök mot trädgården, två sovrum med badrum och en gratis toalett.

Trappan från entréfördelaren tar oss till andra våningen, där vi hittar ett
multifunktionsrum, två dubbelrum, ett komplett badrum och en magnifik terrass där
du kan sola.

Halvkällarvåningen har ett privat garage för tre fordon, ett förråd, ett arbetsrum,
maskinrum samt ett sovrum och badrum designat för tjänsten.

Huset har en vacker privat trädgård på 1000 m² som rymmer en pool och många hörn
för avkoppling, läsning och njutning.

Den har högkvalitativa ytbehandlingar som marmorgolv, luftkonditionering med
varm/kallpump, värme och aluminiumförslutningar med dubbelglas.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/pda37356

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Öppen spis, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, 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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