Ref: 227-3 CASA UNIFAMILIAR A MAS AMBROS
CALONGE

390.000 €

DESCRIPCIÓ
PRECIOSA I ACOLLIDORA CASA D'UNS 211m2 A UN PAS DE LA PLATJA. Si la teva il·lusió és viure en una casa i alhora t'encanta la idea de
tenir el mar a prop, aquesta és sens dubte una candidata a tenir molt en compte. La trobaràs a Calonge, a la tranquil·la urbanització de
Mas Ambros. Respiraràs aire pur i gaudiràs de la natura en un entorn relaxant i d'absoluta calma. Quan et vingui de gust anar a la platja,
amb un tres i no res, en cotxe només tardaràs 10 minuts Es troba construïda en una parcel·la d'uns 792m2. Quan arribis a la casa el
primer que et cridarà l'atenció és el seu jardí a dos nivells i la seva piscina de 4x8, visualment tots dos molt ordenats, i cuidats la qual
cosa convida de seguida a voler passar-se hores descansant en aquesta zona. A l'interior de l'habitatge trobaràs un gran saló-menjador
amb llar de foc i amb sortida a una encantadora terrassa d'uns 25m2. La cuina és àmplia i està totalment equipada. Pel que fa als
dormitoris n'hi ha 3. Aquestes tres habitacions són dobles i amb armaris encastats, una d'elles és tipus suite. També trobaràs 2 banys
complets. La casa té terra de parquet i calefacció elèctrica de baix consum. Tampoc has de preocupar-te per aparcar ja que disposa de
pàrquing privat. I com a guinda destacar el que ens sembla més essencial, la llum que té. Aquí on la veus és una casa molt assolellada i
amb moltíssima llum, factor que la converteix en una llar molt alegre, ideal per viure tot l'any o passar llargues temporades. Vine a
conèixer-la, pot ser que t'enamori i te la quedis.

Dades generals
Tipus d'immoble: Casa / Xalet
Distància de la platja:
Tipus de piscina: Privada

m2: 211
m2 parcel·la: 0
Any de construcció: 1972
Vistes:

Característiques
Nombre d'habitacions: 3
Banys amb dutxa: 0
Llits amb lliteres: 0
Tipus de cuina:

Lavabos: 2
Llits de matrimoni: 0
Bressols: 0

Banys amb banyera: 0
Llits individuals: 0
Sofàs llits: 0

Porxo

Jardí

Altres característiques
Terrassa
Aparcament

