
SÅLD

REF. CBR1237

1 100 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 1,600m² Trädgård till salu i Lloret de Mar /
Tossa de Mar
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Sovrum  

4
Badrum  

450m²
Planlösning  

1.600m²
Totalyta  

130m²
Terrass  

1.600m²
Trädgård

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Modern 4-rums, 4-badrums hus med panoramautsikt över
havet och jacuzzi och separat gästlägenhet

Attraktiv modern lyxvilla till salu i Serra Brava utveckling, mellan Lloret de Mar och
Tossa de Mar.

Detta är en rymlig Costa Brava egendom av nybyggnation på en 1.600 kvadratmeter
tomt. Villan har toppändningar och gott om naturligt ljus tack vare de stora fönstren i
hela byggnaden.

Det finns en köksavdelning på nedre våningen och tillgång till trädgården. Dessutom
rymmer detta våning en lägenhet som är idealisk för gästerna, eftersom det har ett
sovrum och ett badrum.

På första våningen finns 3 sovrum, varav en är en svit med eget omklädningsrum och
badrum.

På toppen av huset hittar vi en 130 kvm stor terrass med jacuzzi, chill out område och
oslagbar havsutsikt.

lucasfox.se/go/cbr1237

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Spa, Jacuzzi, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Domotiskt system, Chill out plats, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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