
REF. CBR14626

6.000.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Sant Feliu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

6
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.110m²
Plattegrond  

1.933m²
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

Fantastische moderne villa met panoramisch uitzicht op
zee op de prestigieuze ontwikkeling van Punta Brava.

Een visie van glas en moderne lijnen, dit enorme luxe huis is verdeeld over
verschillende niveaus, allemaal innovatief verbonden en ontworpen om het beste te
halen uit deze prachtige verhoogde ligging en ononderbroken uitzicht op de Costa
Brava.

De kamers zijn allemaal zeer ruim, afgewerkt volgens onberispelijke normen en
kamerhoge glazen wanden en deuren overspoelen het huis met licht en geven directe
toegang tot een reeks tuinen en terrassen tegen die ongelooflijke achtergrond.

In het midden is een grote keuken, eet- en woonkamer met een open haard en
directe toegang tot grote, fantastische overdekte en open terrassen met vlonders en
glazen balustrades, evenals een met gras begroeid 'oneindigheidsgazon'.

Het overloopzwembad met zout water en de jacuzzi bevinden zich op het lagere
terras met een eigen terras en een fantastisch uitzicht. Er is ook een charmante tuin
op de bovenverdieping aan de achterzijde van de woning en een schitterend
dakterras met buitenkeuken en een al fresco bioscoop.

Het huis omarmt architectonische innovatie bij elke beurt. Een magazijngarage met
galerijen wordt over het hoofd gezien door een glanzende loopbrug met een
pronkstuk wijnkelder, weer allemaal extreem licht en luchtig dankzij het
alomtegenwoordige gebruik van glazen wanden.

Het lagere niveau heeft ook een polyvalente ruimte, een fitnessruimte en een spa
met Turks bad en sauna, evenals een gasten- of dienstslaapkamer en keuken.
Hoogtechnologische automatisering en uitrusting van een lift tot verlichting maken
het leven zo veilig en eenvoudig mogelijk.

lucasfox.co.nl/go/cbr14626

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Eerste lijn zee, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras, Spa,
Jacuzzi, Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Zonnepanelen, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Speelplaats,
Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Centraal stofzuigsysteem,
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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