Una casa gran de bonics espais, confort i bon gust

Operació:

Venda

Magnífica villa de 5 dormitoris amb piscina, garatge i vista
als turons.

Tipus:

Casa-Xalet

Situació:

Calonge i Sant
Antoni

Pàrquing:

Sí

Rentador:

Sí

Traster:

100 m2

Terrassa:

Sí

Calefacció:

Sí

La casa de Sandrine i Didier és, sens dubte, una de les millors que hem
tingut a la venda. En primer lloc per l’excel·lent estat de manteniment, les
façanes per exemple s’han restaurat aquest any, però sobretot perquè és
una casa ideal per viure.
Quan el primer propietari la va construir el 2001, volia una casa per a ell i
la seva família i això es veu i es nota desde el moment que la veus.
Arribant a la part superior de la rampa d'accés, hi ha un gran garatge que
comunica des de l'interior amb la resta de la casa. La planta principal està
al nivell superior, consta d'una gran sala d'estar, una cuina oberta, una
suite amb bany amb dutxa i un porxo de 40 m², ideal per menjar i gastar
nits excel·lents amb els amics. La sala d'estar i el porxo tenen vista sobre
la piscina d'aigua salada de 9m x 4m.
La planta superior consta de tres habitacions dobles que comparteixen
un bany amb banyera i una suite a la torre, amb bany (banyera
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d'hidromassatge i dutxa).
Al soterrani hi trobem una sala tècnica amb la caldera i el seu dipòsit de
combustible, rentadores i assecadores, dues bodegues i una gran sala
que es pot utilitzar com a gimnàs, dormitori o sala de billar, i que inclou
un bany amb dutxa contigu.
Els voltants de la casa no requereixen gaire manteniment, la majoria de la
propietat està pavimentada. A la part posterior hi trobem una mica
d’herba i una pista de petanca.
Tots els marcs i persianes són d’alumini i per a més seguretat, la casa està
equipada amb una alarma connectada.

REF. 01-1075

AICAT:5254 - www.easybrava.com - info@easybrava.com

Av. Puigcerver 22, 17251 Calonge - +34 972 65 09 38

