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Spanje »  Girona »  PGA Catalunya »  17455

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

635m²
Plattegrond  

2.003m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Exclusieve luxe golfvilla aan de prestigieuze PGA de
Catalunya ontworpen door Carlos Ferrater

Dit unieke luxe huis is gelegen in La Vinya, het meest exclusieve deel van het
prestigieuze golfresort PGA de Catalunya, en biedt een prachtig panoramisch uitzicht
op de golfbaan en het omliggende platteland. Het ruime 4-slaapkamerappartement is
ontworpen door OAB, de studio van de toonaangevende architect Carlos Ferrater in
Barcelona. Het ligt op een ruim perceel van 2000m2 grenzend aan de wijngaarden en
wordt omringd door volwassen bomen.

De ruime, open woonkamer is voorzien van kamerhoge ramen met een naadloze
verbinding met het uitgestrekte terras op het zuiden - perfect voor een verblijf - en
een eigen infinity pool van 35 m².

Een van de originele kenmerken van deze off-one woning is de lay-out. Drie van de
prachtig ingerichte slaapkamers en en-suite badkamers bevinden zich op de begane
grond, met directe toegang tot het terras en de tuin. Een tweede terras aan de
achterzijde van het pand wordt compleet geleverd met een jacuzzi, voor volledige
privacy, zelfs in de winter.

De ruimte op de eerste verdieping is volledig gewijd aan de hoofdslaapkamer en de
eigen badkamer voor optimale rust en privacy. De grote slaapkamer is toegankelijk
via een stijlvolle trap in staal, glas en iroko tropisch hout en heeft twee
privéterrassen met een prachtig uitzicht op de golfbaan, het resort en de omgeving.

Een luxueus familiebezit. Zoals geen ander.

Het pand is volgens de hoogste normen afgewerkt, inclusief de volgende kenmerken
en merken:

- Keuken door Bulthaup / Neff

- Badkamers door Duravit / Hansgrohe

- LG Multi V5 airconditioning

- Vloerverwarming

- KNX-Control 4 domoticasysteem

lucasfox.co.nl/go/cbr18608

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Domotica systeem, Berging, Barbecue,
Alarm, Airconditioning
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- Glasvezel internet met wifi-versterker

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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