Espectacular casa amb vistes al mar

Operació:

Venda

Molta privacitat a les Teules, Santa Cristina d'Aro

Tipus:

Casa-Xalet

Situació:

Santa Cristina
d'Aro

Pàrquing:

Sí

Traster:

Sí

Terrassa:

Sí

Calefacció:

Sí

Aire
condicionat:

Sí

Espectacular casa amb vistes al mar i molta privadesa a Les Teules, Santa
Cristina d`Aro.
Es troba en una zona molt tranquil·la de les millors urbanitzacions a Santa
Cristina d`Aro, al costat del parc infantil.
La casa està construïda sobre una parcel·la orientada al sud amb unes
vistes excel·lents al mar i muntanyes i es distribueix en 3 plantes. A la
planta baixa hi trobem un saló amb xemeneia, una àmplia cuina
independent, una habitació doble suite i un lavabo de cortesia.
La segona planta es distribueix en 3 habitacions totes amb armari
encastat, i 2 amb accés directe a terrasses amb precioses vistes al mar, un
bany complet i un lavabo.
A la tercera planta hi trobem unes golfes amb accés directe a la
terrassa/solàrium.
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El jardí disposa de diverses terrasses molt acollidores on podem gaudir
d´una bona barbacoa, en una zona del jardí arrecerada i acollidora. La
piscina es troba en una posició elevada de la parcel·la, el que li ofereix
una completa privadesa i fantàstiques vistes.
La casa disposa de garatge i traster i compta amb acabats de primera
qualitat i disposa d´aire condicionat, calefacció Gas-oil i finestres amb
doble vidre.
Una casa mediterrània amb vistes i assolellada totalment reformada amb
molt bon gust i estil.
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