
VERKOCHT

REF. CBR12042

1.050.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Blanes, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Blanes »  17300

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

312m²
Plattegrond  

1.307m²
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

Groot perceel in een woonwijk van Cala Sant Francesc
met een gemeenschappelijk zwembad en tennisbanen
met een prachtig uitzicht op het strand en een zonnig
zuidelijk aspect.

Perceel te koop in Cala Sant Francesc, de beste woonwijk tussen Blanes en Lloret de
Mar en een die baat heeft bij 24-uursbewaking. De bewoners van Cala Sant Francesc
hebben een parkeerplaats aan het strand en er is een clubhuis in dit gebied met een
gemeenschappelijke tennis- en padelbanen en een groot zwembad.

Volgens de eigendomsbewijs bedraagt het perceel 1.298 m², veel groter dan het
gemiddelde perceel in deze specifieke buurt, en heeft het een privézwembad en een
bestaand huis met een bebouwde oppervlakte van 211 m².

Het uitzicht op het kleine strand van Cala Sant Francesc is ongelooflijk, met name
vanuit het zwembadgedeelte en het perceel wordt de hele dag door zonlicht gebaad
dankzij de zuidelijke oriëntatie.

Dit is een interessante kans om een groot perceel te verwerven op een bevoorrechte
locatie aan de Costa Brava met een prachtig uitzicht op zee. De nieuwe eigenaar kan
het bestaande pand renoveren of een volledig op maat ontworpen nieuw huis
maken.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/cbr12042

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats, Renovatie object, Beveiliging

REF. CBR12042

1.050.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Blanes, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Blanes »  17300

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

312m²
Plattegrond  

1.307m²
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.co.nl/go/cbr12042
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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