
VERKOCHT

REF. CBR2859

Prijs op aanvraag Landhuis - Verkocht
Excellent 8 Slaapkamer landhuis te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17251

8
Slaapkamers  

6
Badkamers  

633m²
Plattegrond  

10.854m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Charmante Masia met een prachtig interieur, op een vlak
perceel met veel privacy en gemakkelijke toegang tot het
dorp Calonge en het strand van Playa de Aro.

Prachtige Catalaanse masia die in 2007 volledig gerenoveerd is met veel smaak, op
slechts enkele minuten van het strand van Playa de Aro en de stad Calonge, in een
rustige woonwijk, op slechts 1 km van een supermarkt.

Het hoofdgebouw is verdeeld over 2 verdiepingen en biedt een grote woonkamer -
eetkamer, een keuken en 2 tweepersoonsslaapkamersuites op de begane grond en
nog 2 slaapkamers en een toilet op de bovenste verdieping. Daarnaast zijn er 2
bijgebouwen voor gasten of personeel, elk met hun eigen woonkamer, keuken,
badkamer en 2 slaapkamers.

De accommodatie biedt uitzicht op de bergen en het bos en het privéperceel beslaat
ongeveer 10.000 m² met een ontspanningsruimte, een barbecue en een
kinderspeelplaats.

Hoewel het pand ongeveer een eeuw oud is, beschikt het nu over alle moderne
gemakken, zoals automatische irrigatie in de tuin met water uit een privébron,
beveiligingscamera's en alarm, verwarming, buitenverlichting en een volledig
uitgeruste keuken.

Dit 100 jaar oude, uitgebreide en gerenoveerde huis zou een fantastisch huis of
vakantie woning maken voor iedereen die op zoek is naar een rustige, natuurlijke
omgeving met gemakkelijke toegang tot de kustplaatsen en stranden van de Costa
Brava. Het prachtige ontwerp en de nabijheid van het strand maken het heel
gemakkelijk om te verhuren.

lucasfox.co.nl/go/cbr2859

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Parkeerplaats,
Verwarming, Thuis bioscoop, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Alarm,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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