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Vila Exclusiva de 430 m2 construïts aprox. i
2.200 m2 aprox. de parcel·la, situada en zona
exclusiva de Calella de Palafrugell, Costa
Brava
Vila Exclusiva de 430 m2 construïts aprox. i 2.200 m2 aprox.
de parcel·la, situada en zona exclusiva de Calella de
Palafrugell, Costa Brava, a tan sols 5 minuts de centre (típic
poble de pescadors amb un encant especial i únic), on
poder gaudir de la seva excel·lent gastronomia, botigues i
les seves meravelloses cales, així com el seu fantàstic
entorn natural i les seves ja conegudes Cantada d '
&quot;Havaneres&quot; al mes de juliol. A nivell del carrer
trobem garatge per a 5-6 cotxes i un gimnàs equipat amb
lavabo. Planta primera: Cuina office amb barbacoa,
habitació safareig situada a la terrassa interior. Saló
menjador de 40m2 amb sortida a grans terrasses que ens
porten al seu exclusiu jardí amb caseta per a eines d'ell
mateix, el qual ens ofereix diversos porxos amb les seves
respectives barbacoes, un lavabo amb dutxa i una habitació
- estudi doble. Segona planta: quatre habitacions dobles,
(una d'elles suite), totes elles amb sortida a àmplia terrassa
amb increïbles vistes, així com un altre bany complet.
Consta també de gran jardí amb piscina olímpica, disposa
d'un gran porxo amb barbacoa amb una gran taula d'obra
rústica amb capacitat per a unes 25 persones, àmplia zona
amb plantes, arbres fruiters i pista de tennis.

Operació
Tipus
Tipus d'obra
Situació
Superfície
Habitacions
Banys
Pàrquing
Garatge
Rentador
Traster
Terrassa
Pati
Jardí
Piscina
Calefacció
Aire condicionat
Terreny

Venda
Casa unifamiliar
Obra nova
Baix Empordà
430 m2
5
3 banys , 1 lavabo
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
500 m2

L'encant i el plaer de viure en plena natura està al seu abast
.... L'immoble compta amb les següents qualitats: aire
condicionat, calefacció gasoil, jardí, piscina, pista de tennis,
porxo, terrassa
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F - 350 kWh/m2
F - 83 kg CO2/m2
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