
VERKOCHT

REF. CBR4277

1.600.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer huis / villa te koop in Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

609m²
Plattegrond  

1.062m²
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 met 6 slaapkamers, een zoutwaterzwembad, uitzicht
op zee en directe toegang tot de zee, te koop op slechts
een minuut rijden van Tossa de Mar.

Deze villa in mediterrane stijl ligt op een mooie locatie in de woonwijk Tortuga, op 10
minuten lopen van de stad Lloret. Er is een kiezelstrand op 20 meter afstand van de
accommodatie, dat direct vanaf het perceel kan worden bereikt, en nog eens 100
meter verderop.

De villa zelf heeft een fantastisch panoramisch uitzicht op zee en een prachtige tuin,
verdeeld over verschillende niveaus met een zwembad dat bereikbaar is via een trap
of een stoel voor mensen met beperkte mobiliteit.

Binnen in het pand moet wat worden bijgewerkt. Het biedt momenteel 6
slaapkamers, waarvan 2 op de begane grond, 3 op de eerste verdieping en 1 op de
benedenverdieping met een eigen badkamer; ideaal voor personeel of gasten. Ook op
de begane grond is een garage voor 1-2 auto's, een uitgeruste keuken, een eetkamer
en de woonkamer met een open haard en een geweldig uitzicht op zee.

Deze villa met directe toegang tot de zee heeft een zoutwaterzwembad dat wordt
verwarmd met zonnepanelen. Het zwembadwater komt rechtstreeks uit de zee met
behulp van een pomp en het zonne-verwarmingssysteem betekent dat het zwembad
het hele jaar door kan worden gebruikt.

Het strand van Montgoda ligt op 500 meter afstand, terwijl het prachtige strand
bekend als Cala Canyelles op slechts 900 meter afstand ligt, met verschillende
gastronomische restaurants op minder dan een kilometer afstand van de
accommodatie.

lucasfox.co.nl/go/cbr4277

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Renovatie object, Open haard,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon
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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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