
VERKOCHT

REF. CBR24140

550.000 € Huis / Villa - Verkocht
3 Slaapkamer huis / villa te koop in Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

271m²
Plattegrond  

800m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Villa van recente constructie in de ontwikkeling van Sierra
Brava met rustieke stijl en panoramisch uitzicht vanuit
alle kamers, op slechts een paar minuten van het
prachtige Cala Canyelles.

Vrijstaande villa met 3 verdiepingen met vrij en panoramisch uitzicht op zee. Het huis
is omgeven door enorme terrassen en tuinen. Het heeft een eigen bosgebied met
toegang tot het hoogste deel van het perceel met een uitkijkpunt en banken. Het is
een heel rustige omgeving.

We hebben directe toegang tot de garage voor 3 auto's vanaf de voorkant van het
huis en een trap leidt naar de begane grond van de villa. Hier vinden we het eerste
terras met een balkon, naast een ruimte met een veranda met ruimte voor een grote
tafel naast een stenen barbecue.

Zodra we door de voordeur binnenkomen, vinden we een enorme open woon-
eetkamer met grote ramen en naast een open keuken. Verderop in de hal vinden we
een tweepersoonsslaapkamer met toegang tot het terras, samen met een complete
badkamer.

Op de bovenverdieping vinden we twee driepersoonsslaapkamers met toegang tot
een tweede terras met een ontspanningsruimte, samen met een complete badkamer
om te delen.

Via de trap bereiken we het hoogste gedeelte van het huis, met een enorm raam met
toegang tot het zwembad en toegang tot het boventerras met prachtig uitzicht. Hier
vinden we het enorme zoutwaterzwembad, met een aparte douche.

Het heeft hoogwaardige afwerkingen, evenals airconditioning, een veilige deur,
aluminium buitenschrijnwerk, interieur houtwerk en steengoed vloeren.

Een unieke en bijzondere villa om als nooit tevoren van de zomer te genieten.

lucasfox.co.nl/go/cbr24140

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Zwembad,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Balkon,
Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Nieuwbouw, Uitzicht, Verhuur licentie,
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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