REF. PDAR19378

7 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrning

Excellent hus/villa med 5 Sovrum till uthyrning i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

5

4

409m²

2.399m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
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ÖVERBLICK

Elegant villa vid havet i S&#39;Agaró med enastående
utsikt och en fantastisk trädgård med pool.
Denna vackra villa i Medelhavsstil ligger på ett imponerande läge vid kusten med
utsikt över den berömda stranden Sant Pol och området "La Gavina". Huset byggdes
1985 och renoverades 2008. Det är ett av de bästa husen i det exklusiva området
S'Agaró tack vare den perfekta kombinationen av total integritet, panoramautsikt
över havet och läget.
Trädgården är perfekt underhållen och ligger på klipporna som leder till det otroliga
kristallina vattnet på Costa Brava. Det är det perfekta utrymmet att äta utomhus,
tillbringa en trevlig kväll med vänner eller familj och koppla av. Det erbjuder en pool,
en grill samt flera terrasser och lugna hörn för att koppla av och dra nytta av
Medelhavssolen.
Huset har två rymliga vardagsrum (ett med öppen spis) med stora fönster för att
njuta av utsikten, en matsal och fem sovrum: två dubbla sviter, ett sovrum med
dubbelsäng, ett utrustat med en bäddsoffa som fungerar som en lounge /
barnbibliotek och ett för ett kontor-bibliotek. Totalt har den fyra badrum.
Serviceavdelningen har ett stort kök, matställe och skafferi, med oberoende tillgång
till utsidan genom en av verandorna.
Utanför finns det två täckta verandor, en med en grill och stora öppna terrasser. På
en lägre nivå ligger poolen och ett omklädningsrum för gym.
Dessutom har huset ett täckt och stängt garage för två bilar och flera motorcyklar
eller cyklar. Den har också ett öppet utrymme med kapacitet för fyra bilar till.
Huset har elgas som serverar köket, varmvatten och värmeelement. Det finns
säkerhetsanläggningar, ett videoalarm anslutet till ett centrum (även segmenterat),
telefon, kabel-internet, fiberoptik och wifi.
Det är verkligen ett fantastiskt hus i en idyllisk miljö.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien

lucasfox.se/go/pdar19378
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster
Tillgänglig nu!
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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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