
VERKOCHT

REF. CBR10289

980.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanje »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

200m²
Plattegrond  

845m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Moderne designvilla met prachtig uitzicht op zee te koop
op steenworp afstand van het strand en in een gated
community in Tossa de Mar.

Deze villa ligt op iets minder dan 3 km van het pittoreske stadje Tossa de Mar, aan de
Costa Brava. Het is te vinden in de prestigieuze omheinde gemeenschap van
Martossa, waar slechts 30 gelukkige bewoners wonen die privétoegang hebben tot
het mooie strand van Martossa. Het is een idyllische plek om het hele jaar door te
wonen en ideaal als zomerverblijf.

De bouwwerkzaamheden aan deze zeer aantrekkelijke, lichte, moderne villa werden
voltooid in 2018, wat betekent dat het gloednieuw is en beschikt over de allerbeste
eigentijdse ontwerpkenmerken en materialen.

De benedenverdieping biedt een ruime woonkamer - eetkamer en een Santos keuken
die volledig is uitgerust met Bosch apparatuur. De woonkamer biedt directe toegang
tot de grote onderhoudsvriendelijke tuin met een zwembad, barbecue en fruitbomen,
allemaal uitgerust met buitenverlichting en automatische irrigatie. Voorbij de tuin is
het typisch mediterrane tafereel van rotsen, dennenbos en de diepblauwe zee die op
de achtergrond glinstert. Een lift en een trap verbinden de 2 verdiepingen van het
huis.

Boven vinden we het nachtgedeelte met 2 tweepersoonsslaapkamers die een
complete badkamer delen en de hoofdslaapkamer met een eigen badkamer. Deze
slaapkamers hebben stucplafonds en het huis is voorzien van nieuwe dubbele
beglazing met aluminium kozijnen en automatische rolluiken, pre-installatie voor
airconditioning, aerothermisch waterverwarmingssysteem en vloerverwarming en een
video-intercom.

Een gloednieuw high-end huis met een zwembad en een benijdenswaardig uitzicht
op zee, in een veilige gated community met een eigen strand.

lucasfox.co.nl/go/cbr10289

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Renovatie object, Barbecue, Alarm,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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