REF. CBR32887

5.900.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Llanca, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Llanca / Port de la Selva » 17489

6

5

663m²

4.985m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Excepcional propietat a primera línia de platja amb vistes
espectaculars a la badia del Port de la Selva i al Parc
Natural del Cap de Creus.
Aquesta singular propietat es troba en una ubicació realment única ocupant tot un
turó de prop de 5.000 metres quadrats amb espectaculars vistes de 360 graus sobre
el port i la badia del Port de la Selva, i les muntanyes del Parc Natural del Cap de
Creus.
La propietat es va construir originalment l'any 1967 i s'ha mantingut intacte des
d'aleshores, conservant així molts dels seus detalls arquitectònics originals, però
necessitant modernització en algunes zones.
Una llarga calçada de pedra condueix fins a la cresta del turó on es troba la
propietat. La propietat en si es distribueix en una sola planta. El saló té vistes al mar i
ofereix accés directe a les terrasses exteriors i piscines. També trobem la cuina i
l'allotjament en sis habitacions i cinc banys.
A l'exterior de la casa, trobem una sèrie de terrasses fetes amb pedra local, que
gaudeixen d'unes vistes espectaculars a la badia. També trobem dues piscines. Hi ha
aparcament cobert per a diversos cotxes sota les terrasses. Als vessants inferiors de
la finca trobem una pista de tennis en desús que es podria recuperar a la seva antiga
glòria i un camí que porta directament des de la propietat a la platja veïna.
Aquesta és una meravellosa oportunitat per adquirir una propietat realment única a
la vora del Mediterrani i en un dels parcs naturals més excepcionals d'Espanya.
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lucasfox.cat/go/cbr32887
Vistes al mar , Piscina, A renovar
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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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