
REDUCERAT PRIS

REF. LFCB1154

1 750 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Blanes, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Blanes »  17300

3
Sovrum  

3
Badrum  

403m²
Planlösning  

940m²
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
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ÖVERBLICK

Magnifik villa i Blanes med fantastisk havsutsikt, beläget
på ett utmärkt läge på gångavstånd från Cala Sant
Francesc-stranden | Privat pool | Garage | 3 rymliga
badrum med eget badrum

Modern Costa Brava villa till salu i Blanes i ett bostadsområde i Cala Sant Francesc,
på södra Costa Brava, 65 km från Barcelona.
Cala Sant Francesc är ett av de mest exklusiva områdena på Costa Brava. Fastigheten,
byggd 1981, totalrenoverades 2014 med högkvalitativa material och har hållits i
perfekt skick.

Detta 400 m² stora hus ligger på en 940 m² stor tomt med en spektakulär 47 m² pool
med barn- och vuxenavdelningar. Trädgården ligger på samma plan som nedre
våningen i fastigheten, som rymmer 1 dubbelt badrum, en spaavdelning med bastu,
vardagsrummet och köket. Den första våningen erbjuder ytterligare 2 sovrum med
eget badrum med tillgång till en terrass med vacker havsutsikt.

Villan kan lätt nås från Cala Sant Francesc i Blanes, som ligger bara 500 meter bort.

lucasfox.se/go/lfcb1154

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering
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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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