
VERKOCHT

REF. CBR10297

4.800.000 € Huis / Villa - Verkocht
10 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Cadaqués, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Cadaqués »  17488

10
Slaapkamers  

5
Badkamers  

557m²
Plattegrond  

774m²
Perceeloppervlakte

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

Spectaculaire villa met 10 slaapkamers te koop op een
prachtige locatie aan de kust in Cadaques aan de Costa
Brava.

Zittend met rustige elegantie in de hoek van de belangrijkste plaça, biedt dit
historische pand aan de kust de grandeur van Modernista Cadaqués, evenals ruime
volgroeide tuinen, die een echte bonus zijn in dit centrale gedeelte aan het strand
van de stad.

Het huis met 3 verdiepingen kijkt uit op een mooi plein en biedt een prachtig uitzicht
op het strand, de spectaculaire Costa Brava en de boten die zachtjes dobberen op de
glinsterende Middellandse Zee. Het prachtige gebouw onderscheidt zich zelfs tussen
de pittoreske buren met zijn Modernista-façade en prachtige ramen.

Gebouwd in 1926, heeft het huis net zo veel historische authenticiteit en
aantrekkingskracht binnen, met originele kenmerken zoals deuren, plafonds,
betegelde vloeren en de open haard. Een markant glazen dakraam overstroomt het
interieur met licht van boven naar beneden en balkons kijken uit op de zee en de
tuinen.

Dit is een uniek, onbedorven deel van de Cadaqués-architectuur uit de jaren 20 van
de vorige eeuw. Buiten, een indrukwekkende ommuurde tuin met zijn uitgebreide
overdekte patio's en volgroeide bomen in de schaduw van indrukwekkende bomen
en groen, bieden veelzijdige en afgelegen amusementsruimtes met echo's van een
glamoureuze periode in het leven van Cadaqués.

Maar dit huis is ook een uitzonderlijke investering voor de 21e eeuw en zou een
voortreffelijk familiehuis of een betoverend boetiekhotel zijn. Om in moderne
behoeften te voorzien, is er een tuinberging die gemakkelijk kan worden omgebouwd
tot een garage voor 3 auto's.

10 slaapkamers en 5 badkamers op 557 m² op een terrein van 774m²
Unieke eerstelijns positie met uitzicht op een open plein in het hart van de eerste
lijn Cadaqués met een prachtig uitzicht op zee
Gebouwd in 1926, met veel modernista-details, waaronder een dakraam met
functies
Grote volwassen ommuurde tuin
Balkons met uitzicht op de zee en de tuinen

lucasfox.co.nl/go/cbr10297

Zeezicht, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Inloopkast, Berging, Balkon
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Berging met toegang tot de straat kan worden omgezet in een garage voor 3 auto's

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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