
VENUT/UDA

REF. CBR23067

1.400.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 4 dormitoris en venda a Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

110m²
Edificats

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

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


DESCRIPCIÓ

Fantàstica oportunitat de comprar una propietat situada
a primera línia de passeig marítim i el port de Llafranc, a
la Costa Brava

Casa típica de passeig marítim de Llafranc, que gaudeix d'accés directe a la passejada
de Cipsela i se situa a uns metres de la sorra de la platja. Gaudeix d'una gran façana
orientada a mar que, a banda oferir vistes meravelloses, proporciona molta llum
natural. Dins de la mateixa casa, hi ha un pati interior que permet tenir encara mes
lluminositat. Els espais de la casa són bastant àmplies.

L'habitatge es podria reformar i redistribuir de la següent manera.

El nivell d'entrada es podria compondre d'un saló-menjador amb vistes a la
passejada i a la mar, un pati interior aïllat amb vidre separa la zona de saló menjador
i la cuina, tot i que queden perfectament connectats a nivell visual.

En la següent planta, podrien quedar distribuïts tres dormitoris dobles: dormitori
principal en suite amb vistes a la mar i bany complet i dos dormitoris dobles que
comparteixen un bany complet.

Si pugem una planta més, tenim un dormitori de convidats, una cambra de bany
competeixo i una mini-cuina. A continuació, tenim la sortida a la impressionant
terrassa chill-out amb vistes a la mar.

lucasfox.cat/go/cbr23067

A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Llum natural, Sostres alts, Vistes
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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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