
REF. CBR11099

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
6 Slaapkamer huis / villa te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17200

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

785m²
Plattegrond  

32.800m²
Perceeloppervlakte

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

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


OMSCHRIJVING

Prachtige luxe woning gelegen in een rustige omgeving in
de heuvels net achter Llafranc, biedt privacy en toch
slechts 15 minuten lopen naar het centrum van Llafranc,
het strand, de haven en restaurants.

Deze luxe villa in mediterrane stijl ligt op een groot vlak perceel van 32.800 m², dat
volledig is omheind en biedt een aantrekkelijke tuin met gazon, een aantrekkelijk
zeilvormig zwembad, een dennenbos en een moestuin; allemaal genieten van een
weids uitzicht over de bergen van Gavarres.

De idyllische, groene omgeving, te midden van dennenbossen en velden, in de
heuvels achter Llafranc betekent dat privacy is gegarandeerd zonder afbreuk te doen
aan gemakkelijke toegang tot de voorzieningen van de stad en het strand.

Met 6 slaapkamers, 5 badkamers, ruime woonruimtes en diverse terrassen, is er
ruimte in overvloed in dit luxe landhuis. We naderen het pand via een lange oprijlaan
en vinden een uitgebreide buitenparkeerplaats en een garage voor 4 auto's.

Als we de hoofddeur op de begane grond van het huis binnenkomen, worden we
verwelkomd in een mooie, lichte hal en lobby met een indrukwekkende wenteltrap
naar de eerste verdieping. Vanuit de lobby vinden we drie slaapkamers en een
badkamer, een van de slaapkamers is bijzonder ruim en kan worden gebruikt als een
gastenappartement of een fitnessruimte.

Ook leidend vanuit de lobby vinden we een grote volledig ingerichte keuken en
ontbijtruimte en de split-level woonkamer / eetkamer met een grote open haard en
deuren die openen naar het terras en de tuin. Er is ook een gastentoilet op de
begane grond.

De hoofdslaapkamer, met zijn ensuite badkamer, aparte inloop kleedkamer en groot
terras met uitzicht op de tuinen, wacht ons op de eerste verdieping, samen met nog
een tweepersoons slaapkamer en een badkamer. De laatste slaapkamer en badkamer
bevinden zich op de benedenverdieping, op hetzelfde niveau als de garage.

Het pand beschikt over hoogwaardige afwerking en een elegante neutrale inrichting,
waarvoor geen enkele renovatie nodig is.

lucasfox.co.nl/go/cbr11099

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, Airconditioning
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Dit is een prachtige kans om een onberispelijk onderhouden en omvangrijk landhuis
met uitgestrekte buitenruimtes en adembenemend uitzicht op het platteland te
verwerven; allemaal op loopafstand van het prachtige Llafranc en het strand.

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.

REF. CBR11099

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
6 Slaapkamer huis / villa te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17200

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

785m²
Plattegrond  

32.800m²
Perceeloppervlakte

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

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

	Prachtige luxe woning gelegen in een rustige omgeving in de heuvels net achter Llafranc, biedt privacy en toch slechts 15 minuten lopen naar het centrum van Llafranc, het strand, de haven en restaurants.

