
REF. CBR34745

4.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 14 dormitoris en venda a Llafranc /
Calella / Tamariu
Espanya »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

14
Dormitoris  

10
Cambres de bany  

644m²
Plànol  

2.748m²
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

Impressionant finca al centre de Llafranc sobre una
àmplia parcel·la de 2.750 m², amb jardí i piscina privada
en venda molt a prop de la platja i el port.

Aquest habitatge compta amb tres habitatges ubicats sobre una parcel·la de 2.750 m²,
ideal per a una àmplia família o per rebre convidats i que gaudeixin de total
independència. Aquests tres habitatges comparteixen un bonic jardí amb extensa
vegetació i una gran piscina privada. La vila compta amb total privadesa amb unes
vistes molt agradables a la badia de Llafranc.

La casa principal és la de més dimensió i compta amb un acollidor porxo. A la zona de
dia, trobem una saleta de televisió amb xemeneia, un ampli saló amb accés directe al
jardí i un majestuós menjador per poder reunir còmodament un ampli grup de
comensals. A continuació, trobem una gran cuina amb illa central i zona d'office, un
àmpli rebost i safareig, un lavabo de cortesia, un ampli dormitori principal amb llar
de foc i amb gran bany i vestidor, un pati interior estil andalús, i zona de servei amb
dormitori i bany.

La planta superior de la casa principal té dos dormitoris complets amb els seus
respectius banys i dos dormitoris que comparteixen un bany complet.

A la planta semisoterrani, hi ha un ampli garatge subterrani i per sobre d'aquest, una
gran sala de jocs i de billar i un lavabo de cortesia. La casa principal té sortida al gran
jardí i piscina.

A l'altra banda de la casa principal, a la zona del jardí, hi ha un gran porxo que ens
dóna accés a un segon habitatge, molt pràctic i còmode, perfecte com a apartament
de convidats. Gaudeix de molt bones vistes sobre el jardí i la piscina i compta amb un
rebedor, un gran saló menjador amb llar de foc i accés a la terrassa amb vistes, cuina,
safareig i quatre dormitoris.

A l'altra banda de la finca trobem el tercer habitatge, apartat i amb total privadesa,
que es compon d'un fantàstic porxo-terrassa, un ampli saló menjador, cuina
equipada i quatre dormitoris amb dues cambres de bany.

L'habitatge va ser construït per un reconegut arquitecte de la zona i té un garatge
ampli.

lucasfox.cat/go/cbr34745

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vestidor,
Traster, Safareig, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats
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És sens dubte una vila única en una parcel·la de grans dimensions i amb l'avantatge
de disposar de diversos habitatges. L´ampli jardí amb piscina compta també amb una
zona de barbacoa, de ping pong i jocs.

No dubteu a contactar-nos si voleu més informació i visitar aquesta fantàstica vila a
Llafranc.
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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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