FINQUES PORT CALELLA
Carrer Calau, 10
17210 Calella de Palafrugell
Girona
Tel. +34 972 61 54 54
www.portcalella.com

Ref. 014 CASA PALAFRUGELL (PALAFRUGELL)
PALAFRUGELL

775.000 €
735.000 €
DESCRIPCIÓ
Aquesta magníﬁca casa amb piscina privada es troba al centre del poble de Palafrugell a pocs metres de la plaça Nova i 4 km de les
platges de Calella de Palafrugell i Llafranc. A la planta baixa trobem un gran garatge privat amb capacitat per a 4-6 cotxes més una
piscina amb zona ajardinada i la zona de chill out amb menjador i saló. A També hi ha una petita cuina i un aseo amb plat de dutxa. Tot
plegat un espai ideal on poder relaxar-se. La planta principal disposa de quatre habitacions : dues amb llit de matrimoni, una d'elles amb
bany en suite, una habitació amb dos llits individuals i una quarta habitació amb 3 llits , a més un bany complet i un aseo. Seguidament
trobem un gran saló menjador amb TV amb sortida a una gran terrassa amb mobiliari que es troba per sobre de la piscina. D'altra banda
tenim una gran cuina equipada amb nevera amb congelador, rentaplats,rentadora i secadora , microones ,cafetera, torradora i utillatge
de cuina , a més amb un espai de taula i cadires per menjar. És una casa amb grans espais , d'ambient familiar amb ganes de gaudir d'un
entorn molt tranquil a poca distància amb cotxe de les platges més boniques de la Costa Brava. Disposa de WIFI gratuit . No és permés
fumar.
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Dades generals
Tipus d'immoble: Casa aïllada
Distància de la platja: 4kms
Tipus de piscina: Privada

m2: 165
Any de construcció:
Vistes: Vista de carrer

m2 parcel·la: 650

Característiques
Nombre d'habitacions: 4
Lavabos: 1
Banys amb dutxa:
Tipus de cuina: Cuina independent

Banys amb banyera: 2

Altres característiques
Terrassa
Parking

Porxo
Garatge

Jardí
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