
VERKOCHT

REF. CBR11054

850.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Llafranc / Calella / Tamariu
Spanje »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17253

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

425m²
Woonoppervlakte  

1,278m²
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

Prachtig gepresenteerd huis op een groot perceel met
afzondering op een toplocatie, op minder dan 3 km van
de prachtige stranden van Calella de Palafrugell en
Castell en op loopafstand van supermarkten, restaurants
en de tennisclub.

Dit prachtige vrijstaande huis, gebouwd in 1980, is zeer goed verzorgd en wordt
vandaag gepresenteerd in perfecte staat van beweging. Het is te vinden op een
royaal hoekperceel in de pittoreske woonwijk Torre Simona, op slechts 10 minuten
fietsen van het mooie strand van de Costa Brava in Castell, vlakbij voorzieningen en
omringd door een schilderachtig landschap.

Na het verlaten van de auto in de grote dubbele garage, betreden we de begane
grond van het huis via de hal die leidt naar de ruime woonkamer met openslaande
deuren die uitkomen op het terras en de tuin. Verderop vinden we een volledig
ingerichte keuken, een bijkeuken, een mooie slaapkamer met directe toegang tot de
tuin en een eigen badkamer. Een unieke wenteltrap brengt ons naar de eerste
verdieping.

De eerste verdieping biedt twee slaapkamers met ensuite badkamers en
kleedkamers, nog twee slaapkamers en een gedeelde badkamer.

Deze gezinswoning met 5 slaapkamers wordt omgeven door een prachtige vlakke tuin
met gazon en een verscheidenheid aan bomen en struiken, die alle worden gedrenkt
uit de eigen bron van de accommodatie. Het overdekte terras en barbecueruimte is
de ideale plek voor familiemaaltijden en het grote zwembad is perfect om koel te
blijven op die zwoele zomerdagen. Aan de voet van de tuin vinden we een houten
gebouw dat in tweeën is verdeeld om een atelier en een opslagruimte te bieden.

Met een royale bebouwde oppervlakte van 425 m², prachtig onderhouden interieurs
en exterieurs en een benijdenswaardige locatie dicht bij voorzieningen en het strand,
is dit een ideale gezinswoning, vakantieverblijf of verhuurinvestering.

lucasfox.co.nl/go/cbr11054

Terras, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Alarm, Barbecue, Berging,
Bijkeuken, Dichtbij openbaarvervoer,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Inbouwkasten,
Open haard, Verwarming, Waterput,
Zonnepanelen
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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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