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OMSCHRIJVING

Mooie 6-slaapkamer villa met spectaculair zeezicht te
koop in Sa Tuna aan de Costa Brava

Dit spectaculaire eersteklas hotel, gebouwd in 2015, in de buurt van Sa Tuna (Begur)
aan de Costa Brava, biedt een prachtig uitzicht vanuit elk van zijn vier niveaus.

Er zijn verschillende uitkijkpunten om te genieten van de prachtige omgeving,
waaronder het mooie hoofdterras met een overloopzwembad van 22 meter,
overdekte eet- en amusementsruimtes en een dramatische overhangende zithoek.

Binnen, dubbele hoogte plafonds, grote open ruimtes en uitgebreid gebruik van
glazen wanden maximaliseren natuurlijk licht en omarmen de prachtige vergezichten
van zwembad tot horizon.

De grote open woonkamer van 62 m² beschikt over woon-, eet- en keukenruimtes die
allemaal uitkijken op het terras bij het zwembad en de zee. Een open haard en
vloerverwarming maken dit een heel bijzondere plek om het hele jaar door te zijn.

Er zijn royale buitenruimtes op elk niveau en de twee bovenste slaapkamers delen
een groot terras met een eigen uniek perspectief op de adembenemende natuurlijke
omgeving. Hierboven, op wat feitelijk het maaiveld van dit cascaderingshuis is,
bevindt zich een ingang en een verbazingwekkend uitkijkpunt van 134m² op het dak.

De bovenste drie verdiepingen zijn allemaal met elkaar verbonden door een lift,
terwijl u met een buitentrap van de ene verdieping naar de andere kunt gaan zonder
door het huis te hoeven gaan. Het appartement op de benedenverdieping heeft twee
tweepersoonsslaapkamers met een eigen terras en een onafhankelijke ingang.

Elk modern comfort is natuurlijk verwerkt in deze elegante eigentijdse woning,
inclusief domotica, geïntegreerde muziek voor binnen en buiten, airconditioning,
ontvochtiger en gecentraliseerde luchtwisselaar, plus een alarmsysteem dat het
huis, het zwembad en de tuin bedekt.

Er is ook een dubbele garage en een grote berging. Een pad leidt naar de rotsen en
het water van naast het huis.

lucasfox.co.nl/go/cbr16507

Eerste lijn zee, Zeezicht, Terras, Zwembad,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Airconditioning, Alarm, Beveiliging,
Chill out area, Domotica systeem,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Open haard, Uitzicht, Verhuur licentie,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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