Espectacular xalet d´estil rústic a la venda a
Calonge.
Gran propietat de tres plantes, amb meravelloses vistes al
mar i a les muntanyes.
La casa està formada per dos espais separats, ideals per a famílies
nombroses, que volen tenir espais d'intimitat. La part principal es
distribueix a la part superior de la casa i consta de dues habitacions
dobles amb armaris encastats, una dutxa i un lavabo independent, un
gran saló que inclou llar de foc i un menjador i una cuina àmplia,així com
també una terrassa coberta que és un lloc ideal per gaudir tant a l´hivern
com a l´estiu del sol i del mar.

Operació:

Venda

Tipus:

Casa-Xalet

Situació:

Calonge i Sant
Antoni

Pàrquing:

Sí

Traster:

30 m2

Terrassa:

17 m2

Calefacció:

Sí

Des de la terrassa, una escala descendeix fins a la segona part de la casa
que té una entrada separada. Darrere de la porta, hi ha una altra terrassa
on hi ha un porxo amb la possibilitat de convertir-se en espai per a cuinar
o fer-hi una barbacoa.
La segona part de la casa comença amb la cuina. Un tram d'escales
descendeix fins a la sala d'estar, amb un passadís que porta fins al bany
de servei, fins al bany i la sala més gran de les habitacions de la casa
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equipada també amb armaris encastats. Desde la sala d´estar baixem 3
escales més i hi trobem la sala que pot ésser utilitzada com a menjador i
des d'aquí es pot accedir a la quarta habitació de la casa que actualment
serveix com a despatx.
Al sortir de la part inferior, s´accedeix a la terrassa principal, que dóna al
jardí amb arbres fruiters i una petita casa destinada a emmagatzemar
maquinària de jardí.
El punt més important d´aquesta propietat segueix éssent la vista del
poble de Calonge i la badia de Palamós, un gran luxe a valorar.
Amb la visita de 360º en aquesta pàgina, podràs visitar la casa com hi si
estiguessis a dins.
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