
REF. CBR11704

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
9 Slaapkamer huis / villa te koop in S'Agaró, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17248

9
Slaapkamers  

8
Badkamers  

726m²
Plattegrond  

1.771m²
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
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OMSCHRIJVING

Prachtige eerstelijns villa in S&#39;Agaró Vell, het meest
exclusieve wooncomplex aan de Costa Brava.

Dit prachtige pand kijkt uit over het strand van Sa Conca vanuit een werkelijk
bevoorrechte positie op het landgoed S'Agaró Vell in S'Agaró en biedt een zeer
zeldzame kans om te kopen in deze exclusieve, omheinde wijk.

In deze imposante villa kunt u vanaf vrijwel elke plek genieten van een prachtig
uitzicht op de wereldberoemde kust van de Costa Brava. De kamers zijn verdeeld
over 3 verdiepingen, allemaal met een perfecte oriëntatie om te genieten van het
ononderbroken panoramische uitzicht op zee. Diverse terrassen bieden een schat
aan verdere mogelijkheden om deze onovertroffen locatie te vieren.

Deze woning heeft gemakkelijke toegang tot het kustpad en het strand, of u kunt
genieten van de zeer royale privétuinen met verzorgde gazons, verborgen chill-out
zones, rustige al fresco eetgedeeltes en schaduwrijke schuilplaatsen onder
volwassen dennen van de Costa Brava. Het middelpunt van de tuin is een prachtige
onafhankelijke zomerkamer met bar, kitchenette en idyllische schaduwrijke eethoek.

Onder de tuin strekt een unieke overdekte loopbrug zich uit over de volledige
breedte van het perceel met uitzicht op het strand en is ideaal voor zomerfeesten.
De loopbrug herbergt ook een extra en-suite logeerkamer.

Er is ook een prachtig vrijstaand gastenverblijf aan de achterzijde van het pand met
woon- / eetkamer, keuken en en-suite tweepersoonsslaapkamer. Het huis is in
uitstekende staat, maar biedt ook een perfecte gelegenheid om uw eigen stempel te
drukken op een monumentaal pand aan de Costa Brava.

lucasfox.co.nl/go/cbr11704

Zeezicht, Eerste lijn zee, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Chill out area, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Barbecue, Balkon,
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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