
VERKOCHT

REF. CBR17042

1.600.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Sant Feliu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

494m²
Plattegrond  

2.257m²
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

Prachtige villa met panoramisch uitzicht op zee en de
bergen, te koop in Sant Feliu de Guíxols.

Deze villa ligt op een fantastisch perceel van 2.257 m² met een prachtige tuin, een
privézwembad en een prachtig panoramisch uitzicht over de zee, de haven van Sant
Feliu de Guixols en de bergen.

De villa heeft een zorgvuldige renovatie ondergaan, waarbij het pand is
gemoderniseerd met respect voor de Catalaanse invloed om een charmant maar toch
modern huis te creëren. Poorten geven toegang tot de oprit die langs de tuinen loopt
naar een parkeerplaats buiten en een garage voor 3 auto's. Trappen leiden naar de
opvallende centrale toren, bovenaan de hoofdingang - deze ronde ruimte geeft op
zijn beurt toegang tot de ruime en lichte woon-eetkamer met een charmante,
rustieke open haard en de keuken, volledig uitgerust en met toegang tot een terras
met een barbecue, perfect voor een feestje. Er zijn 4 tweepersoonsslaapkamers op
deze verdieping, elk met een eigen badkamer.

Een elegante trap leidt naar de bovenverdieping van de toren. Opnieuw rond van
vorm, wordt de ruimte momenteel gebruikt als kantoor van waaruit u van het
prachtige uitzicht kunt genieten. Een speelkamer op de onderste verdieping kan
worden omgebouwd tot een vijfde slaapkamer of zelfs een apart appartement, met
toegang tot een overdekt terras met mooie stenen bogen.

Buiten vinden we uitgestrekte grasvelden, terracotta terrassen rondom het zwembad
en teakhouten vlonders, allemaal perfect om optimaal te genieten van het
benijdenswaardige klimaat van de Costa Brava.

Mogelijkheid om het aangrenzende perceel van 1.090m2 te kopen om privacy te
krijgen, of ook om een ander huis te bouwen, de prijs is 350.000 €

Neem contact op met Lucas Fox voor meer informatie of om een bezichtiging te
regelen.

lucasfox.co.nl/go/cbr17042

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, 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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	Prachtige villa met panoramisch uitzicht op zee en de bergen, te koop in Sant Feliu de Guíxols.

