
SÅLD

REF. LFCB1222

2 950 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

7
Sovrum  

5
Badrum  

380m²
Planlösning  

1.650m²
Totalyta

+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

Lyxvilla med 7 sovrum i ett av de mest exklusiva
bostadsområdena, bara 300 m från havet med fantastisk
utsikt över Medelhavet, en privat uppvärmd
saltvattenpool och en vacker trädgård.

Denna lyxiga villa i Costa Brava med 7 sovrum till salu ligger på ett imponerande läge
vid kusten, ett av de mest eftertraktade och exklusiva bostadsområdena.

Fastigheten har fantastisk utsikt över Medelhavet och ligger bara 300 meter från
havet.

Staden och stranden Sant Feliu de Guixols med permanenta invånare och trevliga
butiker och restauranger ligger bara 4 km från fastigheten. Andra stränder på Costa
Brava som S'Agaro / St. Pol ligger bara 10 minuters bilresa bort.

Den exklusiva villa i Costa Brava i medelhavsstil till salu byggdes 2000 och är
söderläge och skyddad från vindar. Det är fördelat på 2 våningar och ligger på en
nästan platt tomt med en vacker trädgård som omger den uppvärmda
saltvattenpoolen.

Den fantastiska uteserveringen med veranda inbjuder dig att njuta av Medelhavets
livsstil. Huset erbjuder många bekvämligheter såsom golvvärme, elektriska
fönsterluckor, automatisk trädgårdsbevattning, larm mm.

lucasfox.se/go/lfcb1222

Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård,
Terrass, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Uppvärmning, Tvättstuga, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Chill out plats, Brunn
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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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