
REF. CBR36057

2.950.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 11 dormitoris en venda a Blanes, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Blanes »  17300

11
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

3.250m²
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

Gran vila en venda a dalt de la cala Sa Forcanera, al costat
del jardí botànic de Marimurtra i al port de Blanes.

Majestuosa vila en una ubicació privilegiada a Blanes, davant del mar i al famós jardí
botànic de Marimurtra, envoltada de zones verdes, amb vistes espectaculars al mar i
al port de Blanes. A més, és a poca distància a peu de la ciutat i del port de Blanes.

L´habitatge gaudeix de sol durant tot el dia, gràcies a la seva orientació, amb una
gran façana. Disposa de jardí a tres nivells amb aproximadament 2.500 m², amb
arbres fruiters, oliveres i una altra vegetació típica de la zona mediterrània.

L'habitatge consta d'una casa principal, més tres cases adossades pràcticament
iguals entre si, dues zones d'aparcament, una antiga torre d'aigua i diversos
accessos.

La casa principal és una gran vila de 450 m² que està distribuïda en planta baixa,
primera planta i planta semisoterrani. La planta baixa compta amb un gran saló-
menjador, una sala d´estar amb llar de foc i amb sortida a una gran terrassa de 50 m²
que envolta la cantonada de la casa i ofereix vistes al mar i accés al jardí. També
gaudeix de cuina i un gran rebedor. La planta superior presenta dos dormitoris, una
cambra de bany i una terrassa de 20 m². Per una escala, baixem a la planta
semisoterrani que està destinada a garatge.

Les tres casetes que queden adossades a la casa principal són pràcticament iguals i
amb entrades independents cadascuna. Es distribueixen en una entrada, una cuina,
un saló amb xemeneia, una terrassa de 5 m² amb vistes al mar ia la part baixa, els
dormitoris.

La parcel·la disposa d'un porxo amb quatre places d'aparcament i sota la casa
principal hi ha un garatge semiobert amb capacitat per a cinc cotxes més. L´habitatge
té una torre de pedra, amb un traster, un safareig i un bany amb dutxa sota la torre.

Aquest habitatge gaudeix d'excel·lents atractius com la seva ubicació, orientació i
dimensions del terreny. Tot i que es troba en bon estat de conservació, requereix
treballs d'actualització i millora per augmentar el potencial de la finca. Actualment
no disposa de piscina, però hi ha espai i opció per fer-la.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/cbr36057

Vistes al mar , A primera línia de mar , Jardí,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Alarma, Aire condicionat, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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