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DESCRIPCIÓ

Exclusiu xalet d'estil mediterrani en venda a Llafranc, un
dels pobles més cotitzats de la Costa Brava, amb piscina
privada i magnífiques vistes al mar.

Aquesta magnífica propietat de la Costa Brava es troba a només un parell de minuts
a peu de la platja, el passeig marítim i el port esportiu privat del molt buscat poble
de Llafranc.

Construïda l'any 1962, la propietat gaudeix d'una posició elevada a l'extrem nord de
la badia amb magnífiques vistes al mar amb vistes a la platja, a la ciutat i a la costa
escarpada de la Costa Brava.

Amb un alt nivell de privadesa i accés a través de dos carrers (un dels quals és un
carrer tranquil per a vianants a sota de la propietat), la propietat està perfectament
ubicada: prou a prop de tots els serveis locals, però prou lluny per poder escapar de
les multituds durant el mesos d'estiu intensos.

La propietat va ser totalment renovada per un famós estudi d'arquitectura de
Barcelona i es presenta en excel·lents condicions.

La casa principal es distribueix en 2 nivells (no connectats internament) amb la sala
d'estar i menjador principal, la cuina familiar i 3 habitacions (inclosa la suite
principal) al primer pis. Aquest nivell també compta amb una impressionant terrassa
(s'hi accedeix des del saló) que dóna a la piscina de sota i gaudeix d'unes vistes
meravelloses sobre Llafranc i el mar Mediterrani.

A la planta baixa (nivell de la piscina) la casa es divideix en 2 apartaments
independents cadascun amb la seva pròpia entrada independent. Tots dos
apartaments disposen de la seva pròpia sala d'estar i cuina americana, i cadascun
compta amb 3 habitacions i 3 banys. Cada apartament també té la seva pròpia
terrassa privada al costat de la piscina i una zona de porxo per sopar a l'aire lliure.

Situat a la planta baixa, amb fàcil accés al carrer peatonal de sota, hi ha un
apartament d'1 habitació amb cuina i sala d'estar per a hostes o personal de servei i
un altre bany privat amb entrada pròpia.

lucasfox.cat/go/cbr35053

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Aparcament, Vistes, Traster,
Safareig, Renovat, Llar de foc,
Entrada de servei, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats

REF. CBR35053

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 11 dormitoris en venda a Llafranc /
Calella / Tamariu
Espanya »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

11
Dormitoris  

11
Cambres de bany  

603m²
Plànol  

983m²
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.cat/go/cbr35053
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


En total, la propietat compta amb 11 dormitoris i la distribució és ideal per a una
família nombrosa, donant a cada unitat familiar la seva pròpia àrea privada per a una
vida independent.

A part de la piscina de 5m x 10m, la propietat compta amb àmplies terrasses
exteriors i un encantador menjador exterior amb barbacoa incorporada. També hi ha
un garatge privat amb capacitat per a un cotxe i aparcament addicional per a 2 cotxes
més.

La propietat està equipada amb calefacció central de gas i la propietat està
adequadament equipada tant per a l'estiu com per a l'hivern.

Aquesta és una oportunitat molt rara d'adquirir una de les propietats més destacades
de 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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