REF.: ALTP1402

Vila de estil-mediterrani
completament reformada amb
amarratge de 14m
Costa Brava · Empuriabrava

Contacti’ns per rebre més
informació o sol·licitar una visita:
+34 972 454 051

Àrea terreny

Àrea sòl

Habitacions

Banys

Preu

600 m2

150 m2

5

6

1.100.000 €
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Aquesta vila d'estil mediterrani ha estat completament renovada amb un enfocament a l'ús de materials d'alta qualitat. S'ha
aprofitat perfectament l'espai disponible i es van crear un total de sis dormitoris, cinc d'ells amb bany i tots amb armaris de paret.
El passadís de l'entrada dirigeix directament al gran menjador, la cuina i una illa de cuina, que ofereix una vista espectacular de la
piscina i el seu amarrament (14m). Hi ha nombrosos extres com a aire condicionat, calefacció, persianes, pèrgola i zona de
barbacoa.

Característiques
Edifici rehabilitat

Amarratge

Reformat

Cuina exterior

Llum natural

Calefacció

Persianes motoritzades

Obertures de doble vidre

Vestidor

Sistema d'alarma

Aire acondicionat

Terrasses i balcons

Traster

Piscina privada

Garatge

Cuina exterior

Cuina oberta

Safreig

Jardí

Cuina equipada

Àrea chill out

Prop del transport

Àrea residencial

Vistes panoràmiques

Prop del camp de golf

Prop de port esportiu

A prop dels cafès | Restaurants |
Botigues

Prop de la platja

Ubicació
La ciutat d'Empuriabrava es va planificar pensant en la passió de la gent per la vela i els esports aquàtics. És així que els béns
immobles han estat construïts al llarg de nombrosos canals en què és possible amarrar el vaixell davant de la propietat.
Visiti aquesta població única a Espanya on trobarà cases àmplies i amb generosos jardins que Barcelona & Costa Brava Sotheby's
International Realty pot oferir-li per a la compra.
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Sotheby’s International Realty® és una marca registrada amb llicència de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina és de propietat i és operada independentment.
Qualsevol informació o dada proporcionada de forma verbal o escrita referent als immobles oferts per BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no han de ser considerats definitius i / o vinculants i no
revesteixen valor contractual. L’estat, dimensions, fotografies i altres especificacions, poden canviar o ser modificats per causes externes. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni els agents relacionats amb
la mateixa, tenen capacitat legal per emetre declaracions categòriques sobre els immobles, per la qual cosa es recomana que tota informació proporcionada o coneguda a través de declaracions realitzades per a la promoció dels mateixos,
sigui verificada, pels seus propis mitjans, pels clients interessats.
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