
SÅLD

REF. LFCB1109

575 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  08370

5
Sovrum  

4
Badrum  

226m²
Planlösning  

260m²
Totalyta

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

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


ÖVERBLICK

Vacker tomt villa belägen i den eftertraktade byn Calella
de Palafrugell, bara 200 meter från stranden El Golfet,
med fantastisk havsutsikt, en privat trädgård och ett
garage

Denna exceptionella, fristående villa i Costa Brava till salu ligger i ett trevligt och
lugnt bostadsområde i den prestigefyllda byn Calella de Palafrugell, bara 200 meter
från stranden. Den vackra fastigheten är en av fyra enskilda radhus med en privat
trädgård och har fantastisk havsutsikt.

Den emblematiska fiskebyn Calella de Palafrugell, dess stränder och den berömda
strandpromenaden med fina kaféer och restauranger ligger inom gångavstånd från
fastigheten.

Den exklusiva grannbyen Llafranc och dess marina ligger bara 5 minuters bilresa bort
och kan också nås till fots över kuststigen.

Det förstklassiga läget Costa Brava byggdes på 1990-talet och är fördelat på 4
våningar och erbjuder ett spektakulärt eget sovrum med havsutsikt på översta
våningen och en praktisk gäststudio i källaren.

Vardagsrummet och matplatsen har tillgång till en terrass med havsutsikt och den
privata trädgården som erbjuder en fin grillplats, en utomhusdusch och plats för en
jacuzzi. Huset har direkt tillgång till garaget.

lucasfox.se/go/lfcb1109

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Parkering, Uppvärmning
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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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