
VERKOCHT

REF. CBR14899

1.250.000 € Huis / Villa - Verkocht
8 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Feliu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  

8
Slaapkamers  

3
Badkamers  

400m²
Plattegrond  

56.000m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uniek landgoed van 5,6 ha met directe toegang tot de zee
op een toplocatie aan de Costa Brava.

Dit is een unieke kans voor een belegger om een groot landgoed aan de kust te
verwerven in een van de meest prestigieuze en pittoreske kuststroken van de Costa
Brava.

Het pand van 5,6 hectare heeft directe toegang tot de zee en is een van de grootste
landgoederen van de regio. De finca ligt tussen de met dennenbomen bedekte kliffen
grenzend aan de dramatische, kronkelende kustweg net ten zuiden van het
kustplaatsje Sant Feliu de Guixols.

Het landgoed bestaat uit een hoofdgebouw en een gastenverblijf, die beide een
verschillende mate van renovatie vereisen. Het pand is geclassificeerd als "rustiek",
wat betekent dat het bestaande volume van elk gebouw gerespecteerd moet worden,
hoewel er voldoende ruimte is om het interieur te renoveren en opnieuw te verdelen
en de finca te transformeren in een uniek, luxe landgoed aan de kust.

Dit is een unieke en opwindende investeringsmogelijkheid voor iemand die op zoek
is naar een substantieel kustgoed met directe toegang tot de zee in een van de meest
prestigieuze gebieden van de Costa Brava.

lucasfox.co.nl/go/cbr14899

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Gym, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Renovatie object,
Open haard, Inbouwkasten, Exterior,
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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