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€2,000,000 Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanje » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310
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OMSCHRIJVING

Ruime, lichte moderne designvilla met 5 slaapkamers en
een fantastische tuin en zwembad met uitzicht op het
prachtige strand van Cala Trons in Montgoda, Lloret de
Mar.
Gunstig gelegen in de prestigieuze wijk Montgoda, op loopafstand van het centrum
van Lloret de Mar en de pittoreske baai van Cala Trons, vinden we deze moderne villa,
gebouwd in 2014.

lucasfox.co.nl/go/cbr4382

De villa is zorgvuldig ontworpen en gebouwd met hoogwaardige materialen, op een
zeer privéperceel van 765 m² met een sensationeel uitzicht op het strand en het
omliggende groen.

Zeezicht, Tuin, Zwembad, Gym,
Prive garage, Lift, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Chill out area,
Inbouwkasten, Open haard, Verwarming

Het entree niveau biedt parkeerplaatsen voor 2 of 3 auto's en leidt ons naar het huis
via een aangename hal. Verder vinden we een grote woonkamer - eetkamer met een
open, volledig uitgeruste keuken met hoogwaardige apparatuur. Deze woonkamer
verbindt met de goed onderhouden tuin met zijn prachtige zwembad en een
panoramisch uitzicht op zee. De tuin is voorzien van buitenverlichting en een
automatisch sproeisysteem. Ook op de begane grond vinden we een badkamer, een
slaapkamer suite en nog 2 slaapkamers die momenteel worden gebruikt als een
fitnessruimte en een studeerkamer.
Boven is de master suite met een badkamer, een kleedkamer en toegang tot een
terras, evenals nog een tweepersoons slaapkamer met een badkamer. Een lift brengt
ons vervolgens naar het dakterras met zijn fantastische chill-out gebied en
ononderbroken uitzicht op het strand, de zee en de bergen.
Het pand beschikt over veel speciale functies, zoals de zonnepanelen voor het
verwarmen van water, houten vloeren, dubbele beglazing, vloerverwarming, alarmen huisautomatiseringssystemen, een prachtige sauna aan de achterzijde van het
pand en een hydromassagebad in de master suite.
Een uitstekende moderne villa aan de Costa Brava, op slechts 50 minuten van
Barcelona.
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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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