
VENUT/UDA

REF. CBR16408

3.500.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 9 dormitoris en venda a Llafranc / Calella
/ Tamariu
Espanya »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

9
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

747m²
Plànol  

4.850m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Preciosa vila moderna amb espectaculars vistes al poble i
la badia de Llafranc i Calella de Palafrugell.

Aquesta magnífica habitatge es troba en una ubicació tranquil·la al cor de la Costa
Brava. Ofereix tot tipus de luxes, privacitat i meravelloses vistes al mar i les
muntanyes, per la qual cosa resulta una casa familiar perfecta o un lloc molt especial
per passar els caps de setmana i els dies festius.

Està situada sobre una parcel·la de grans dimensions que ofereix un espai
excepcional per gaudir al màxim de l'estil de vida mediterrani, amb jardins, piscina
infinita i un entorn arbrat que brinda una sensació d'aïllament privilegiat.

Les seves espectaculars vistes deixen apreciar la proximitat a la badia de Llafranc,
situada al peu del turó, i amb Callela de Palafrugell a l'altra banda del turó. Aquesta
vista panoràmica també es pot gaudir des dels interiors de l'habitatge, amb enormes
finestrals que emmarquen el magnífic paisatge i inunden l'habitatge d'abundant llum
natural.

La casa es distribueix en 3 plantes, totes comunicades entre si per un ascensor i una
escala central des de la planta baixa, la qual divideix el fantàstic saló de planta
oberta en zona d'estar i zona de menjador. Disposa d'una àmplia cuina amb
menjador, situada a la cantonada de l'habitatge, amb el seu propi accés a la terrassa
de la piscina. El dormitori principal també es troba en aquesta planta i té accés a la
seva pròpia terrassa.

La planta superior compta amb 5 dormitoris dobles que s'obren a la terrassa superior
amb vistes a la piscina i les muntanyes, la costa i el mar. A la planta inferior hi ha un
garatge gran amb sortida a un camí i més jardins, a més consta de 3 dormitoris més,
un dels quals s'usa actualment com a despatx.

Una casa perfecta per gaudir durant tot l'any, amb aire condicionat i calefacció per
terra radiant, així com un pou, un dipòsit d'aigua de 70.000 litres i un excel·lent
sistema de seguretat.

lucasfox.cat/go/cbr16408

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Safareig, Pou,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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