REF. CBR4307

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop

Excellent 11 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Feliu de Guíxols - Punta Brava
Spanje » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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1,220m²

5,954m²
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Badkamers
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Perceeloppervlakte
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C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend landhuis met 11 slaapkamers, 8
badkamers, prachtig uitzicht op zee, zout water zwembad
en een privé tennisbaan, vlakbij het strand van Sant Pol
en de haven van Sant Feliu, aan de Costa Brava.
Op een fantastisch privéperceel van bijna 6.000 m² met verschillende gebouwen,
vinden we dit prachtige Costa Brava onroerend goed te koop. Het hoofdgebouw is
een typisch mediterraan herenhuis dat in 1982 werd gebouwd, maar onlangs volledig
is gerenoveerd en biedt nu inbouwkasten, airconditioning en centrale verwarming op
gas.
Het hoofdhuis heeft 5 slaapkamers en 5 badkamers, evenals prachtige
gemeenschappelijke ruimtes zoals een gezellige woonkamer met een open haard. Er
is ook een studie die indien nodig kan worden omgezet in een zesde slaapkamer.
Hoogwaardige materialen zijn overal gebruikt en de woonruimtes zijn voorzien van
visgraatparketvloeren en veel natuurlijk licht. Alle kamers zijn ruim en genieten van
een prachtig uitzicht.
Verder is er een apart gastenverblijf met een woonkamer, keuken, 2 badkamers en 3
slaapkamers en een bewakershuis met 3 slaapkamers en 2 badkamers. Parkeren is
mogelijk voor in totaal 11 auto's.
Deze woning op het zuiden ligt op een redelijk vlak terrein met uitzicht op zee, de
bergen en de golf, een privétennisbaan, een zoutwaterzwembad van 103 meter met
tegenstroomzwemsysteem en een jacuzzi. Er zijn 3 waterputten en de prachtige
mediterrane tuin is te zien vanuit veel van de ramen en de ruime veranda met zijn
chill out en eethoek.
Een opvallende luxe villa met spectaculair uitzicht op de Costa Brava.
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lucasfox.co.nl/go/cbr4307
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad, Jacuzzi,
Tennisbaan, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Domotica systeem, Inbouwkasten,
Open haard, Verwarming
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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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