Ref: CM1743 SALVADOR
TAMARIU

Consultar
DESCRIPCIÓ
Nou projecte per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a Tamariu, que per la seva posició dominant en el territori gaudirà
d’unes excel·lents vistes sobre la platja, el poble i la mar Mediterrània. Es troba enmig de la natura, a les muntanyes que envolten
Tamariu i a només 300 metres del centre de la població, botigues, restaurants, serveis... Ubicada en una zona residencial amb tots els
serveis, orientada al sud, amb sol tot el dia i a recés del vent del nord. Terreny de roca tova, del tipus "pedra de Tamariu" ideal per a la
implantació d'ediﬁcis i per a reciclar en la pròpia obra. Vegetació mediterrània, autòctona a base de Tamarius, roures, alzines sureres,
arboç, pi, bruc i oliveres... La parcel·la és gran, uns 1600 m², i permet la construcció d'un habitatge "d'alt standing" de ﬁns a 640 m² amb
jardins, terrasses, porxats, piscina... Projecte arquitectònic modern, inspirat en l'arquitectura tradicional, elegància i reconeixement a les
tradicions autòctones. Amb un programa fet a mida, a on la planta baixa disposarà de garatge, traster, safareig, instal·lacions, cuina,
menjador, xemeneia, barbacoa... Planta pis: habitacions, banys, suite principal. Totes les estances habitables disposaran d’excel·lents
vistes i assolellament. Construcció de qualitat, materials reconeguts, resistents i execució basada en tècniques solvents. Jardí i piscina
adaptats al medi ambient i a l'entorn... Preu : A Consultar

TOP CALA, S.L. NIF: B55299416 C/Riera, 6 17212 Tamariu Costa Brava - Girona Espanya

Dades generals
Tipus d'immoble: Casa aïllada / Villa
Distància de la platja: 300
Tipus de piscina: Privada

m2: 500
m2 parcel·la: 1600
Any de construcció: 2022
Vistes: Vista al mar

Característiques
Nombre d'habitacions: 4
Banys amb dutxa: 2
Llits amb lliteres: 0
Tipus de cuina:

Lavabos: 1
Llits de matrimoni: 0
Bressols: 0

Banys amb banyera: 2
Llits individuals: 0
Sofàs llits: 0

Terrassa
Aparcament

Porxo
Garatge

Altres característiques
Balcó
Jardí
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