
VERKOCHT

REF. CBR1415

1.350.000 € Huis / Villa - Verkocht
7 Slaapkamer Huis / Villa met 1,200m² Tuin te koop in Sant Feliu de Guíxols - Punta
Brava
Spanje »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

340m²
Plattegrond  

1.200m²
Perceeloppervlakte  

1.200m²
Tuin

+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

Villa in mediterrane stijl met 4 slaapkamers, gelegen in
een prestigieus gebied van Sant Feliu de Guíxols, op een
paar minuten van het strand van Sant Pol, met een
ongelooflijk uitzicht op zee, een eigen tuin, een zwembad,
met aparte gastenappartementen.

Deze villa met 7 slaapkamers in Costa Brava te koop is gelegen in de rustige en zeer
gewilde woonwijk Sant Feliu de Guíxols, met uitzicht op de Middellandse Zee en de
jachthaven en op slechts een paar minuten van de prachtige stranden van Sant Pol
en Sant Feliu de Guíxols .

Deze accommodatie in klassieke Spaanse stijl is gebouwd in 1970 en biedt voldoende
ruimte om er als eengezinswoning van te genieten. Het biedt een fantastisch uitzicht
op de zee en de jachthaven van Sant Feliu de Guíxols.

De hoofdslaapkamer met 4 slaapkamers en het apart gastenverblijf met 3
slaapkamers meten samen in totaal 340 m² en bevinden zich op een dubbel perceel
van 1.200 m². Het hoofdgebouw is verdeeld over 2 niveaus. Het pension ligt in de tuin.

Het hoofdgebouw biedt een grote woon / eetkamer met toegang tot een overdekt
terras, 3 tweepersoonsslaapkamers met toegang tot het terras dat 2
familiebadkamers deelt en nog een vierde slaapkamer met badkamer ensuite.

Het pension ligt naast het zwembad en biedt 3 slaapkamers met een eigen badkamer
en een zomerkeuken.

Het pand beschikt over 2 garages en een groot 12x5 mtr zwembad in een grote tuin,
waar u kunt genieten van de prachtige mediterrane levensstijl het hele jaar door.

Het pand zou profiteren van een update / renovatie.

Het prestigieuze strand van Sant Pol ligt op slechts 1,5 km rijden van de
accommodatie en is bereikbaar via het kustpad, op slechts een paar minuten lopen
van de villa.

lucasfox.co.nl/go/cbr1415

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Parkeerplaats, Verwarming,
Alarm
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Sant Feliu de Guíxols, met zijn prachtige boulevard, jachthaven en het hele jaar door
winkels, ligt op slechts 800 meter van de accommodatie en op slechts 5 km afstand
ligt de stad Playa de Aro met zijn strand, exclusieve winkels en een grote
verscheidenheid aan restaurants en bars.

De oudste golfbaan van de Costa Brava, Golf Costa Brava in Santa Cristina, ligt op
slechts 7 km afstand en de golfbaan van Golf D'Aro in Mas Nou ligt op slechts 12 km
van de accommodatie.
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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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