
VERKOCHT

REF. LFCB1177

1.650.000 € Huis / Villa - Verkocht
Een prachtige eigentijdse stijl woning te koop, afgewerkt volgens de hoogste
normen en gelegen in een prime gebied van de Alt Emporda, dicht bij de stranden
van de Costa Brava met veel privacy.
Spanje »  Girona »  Alt Emporda »  17465

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

773m²
Woonoppervlakte  

18,361m²
Perceeloppervlakte

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

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl
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OMSCHRIJVING

Moderne stijl woning met 4 slaapkamers op een 18.360m²
terrein met luxe inrichting en afwerking, een eigen
zwembad en een garage. Toplocatie.

Een prachtige eigentijdse stijl woning te koop afgewerkt volgens de hoogste normen
en biedt een schitterend licht voor verkoop in de regio Alt Emporda.
Deze spectaculaire moderne villa van 434m² met 4 slaapkamers werd gebouwd in
2006 en is ontworpen met buitengewone details. De woning is gelegen op een groot
perceel van ongeveer 18.360m² en biedt volledige privacy. Gelegen net buiten een
klein middeleeuws dorp van de Alt Empordá, met een zuidelijke oriëntatie.

De woning is gebouwd met natuursteen en glas, het beschikt over een grote
woonkamer met toegang tot de veranda buiten, een binnentuin, eetkamer met open
keuken, een grote hal en een masterbedroom met een eigen badkamer, inloop kast
en kantoor/woonkamer op de eerste verdieping.
Verder zijn er 3 extra tweepersoons slaapkamers met eigen badkamers, waarvan er
twee toegang hebben tot het porched terras met eigen woonkamer / kantoor op de
eerste verdieping.

Het grote porched terras en vlakke tuin met grote 6x15 meter zwembad, barbecue
ondersteunt een all-seasons mediterrane levensstijl.
De locatie is ideaal, dicht bij Girona en Figueras, op minder dan 20 minuten van de
dichtstbijzijnde stranden van de Costa Brava. De villa is omgeven door natuur en
biedt totale rust.

lucasfox.co.nl/go/lfcb1177

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Alarm, Barbecue, Berging,
Bijkeuken, Chill out area, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Verhuur licentie, Verwarming,
Waterput
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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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