
VENUT/UDA

REF. CBR19998

2.800.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 9 dormitoris en venda a Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

9
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

844m²
Edificats  

3,170m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Una magnífica habitatge de 9 dormitoris amb una gran
parcel·la en un emplaçament privilegiat de la Costa Brava,
amb meravelloses vistes a la cobejada badia de Llafranc.

Aquesta magnífica vila de 9 dormitoris és un dels habitatges més destacades de la
Costa Brava. Se situa a Llafranc, una localitat costanera molt cobejada amb
impressionants vistes panoràmiques al mar.

Es va construir originalment en la dècada de 1960, i en la dècada de 1970 el mànager
del gran Salvador Dalí, va decidir ampliar-la. L'habitatge era un lloc de reunió
popular on s'organitzaven exhibicions i festes animades. Sovint, se celebraven
reunions a què assistien alguns dels crítics d'art més influents del moment per
promoure el treball de Dalí.

L'habitatge, distribuïda en 4 plantes, es presenta en excel·lent estat i el propietari
actual s'ha assegurat de conservar l'estil i el caràcter originals.

L'habitatge s'ubica en una gran parcel·la de més de 3.000 m². La finca inclou
l'habitatge principal de 899 m² amb 6 dormitoris, un habitatge independent per al
personal de 3 dormitoris, jardins preciosos amb piscina privada i garatge amb
capacitat per a 8 cotxes.

L'habitatge gaudeix d'una gran privacitat i unes impressionants vistes al mar de 270
º. L'orientació sud / sud-oest permet que rebi sol durant tot el dia. A més, es troba a
només 15 minuts a peu de la platja de Llafranc.

Una oportunitat única per adquirir un habitatge excepcional de gran valor històric en
una de les zones més cobejades de la Costa Brava.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/cbr19998

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Alarma, Armaris encastats, Barbacoa,
Calefacció, Entrada de servei,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Vestidor
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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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