
REF. CBR10393

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in S'Agaró, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17220

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

600m²
Plattegrond  

1.448m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Elegant herenhuis aan zee in S&#39;Agaró met een
uitzonderlijk uitzicht en een eigen aanlegsteiger.

Deze prachtige accommodatie met 7 slaapkamers ligt op een adembenemende
locatie aan de kust met uitzicht op de beroemde baai van Sant Pol. Het huis is
gebouwd in de jaren 1950 en is een van de beste in de chique wijk S'Agaró dankzij de
perfecte combinatie van privacy, een panoramisch uitzicht op zee en zeer royale
ruimte binnen en buiten.

De tuinen met gazon staan in perfecte staat boven de rotsen die leiden naar het
prachtige kristalheldere water van de Costa Brava. Directe toegang tot de zee en een
prachtig eigen boothuis en steiger is voorzien via een eigen tunnel vanuit de tuin.

De tuin is perfect om buiten te dineren, te entertainen en te chillen. Het heeft een
zwembad, een zomerbarbecue en een bar, evenals tal van terrassen en rustige
hoekjes om te ontspannen en te genieten van de mediterrane zon.

Het huis biedt een grote woonruimte en grote ramen om van dat uitzicht te genieten.
De indrukwekkende mirador maakt optimaal gebruik van het uitzicht over de baai,
maar de bevoorrechte positie kan worden genoten vanuit de meeste kamers op alle
drie niveaus van het huis.

De master suite op de eerste verdieping heeft een prachtig privéterras dat een
verhoogd uitkijkpunt biedt vanwaar u kunt genieten van de zonsopgang of kunt
zonnebaden in de warmte van een mediterrane middag.

De inrichting is warm en klassiek, met keramische stenen vloeren, Catalaanse
gewelfde plafonds en enorme open ruimtes vol met natuurlijk licht. Een stenen open
haard vormt een dramatisch middelpunt in de woonkamer en een stenen trap
verbindt de verdiepingen.

Er is een overdekte parkeerplaats voor 4 auto's.

lucasfox.co.nl/go/cbr10393

Eerste lijn zee, Zeezicht, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Bijkeuken,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Uitzicht, Verwarming
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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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