
VERKOCHT

REF. LFCB1076

1.800.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Cadaqués, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Cadaqués »  17488

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

480m²
Woonoppervlakte  

52,000m²
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

Nieuw gebouwde villa gelegen op een spectaculaire
locatie dicht bij Cadaqués, met een groot perceel van
meer dan 5 hectare, een privézwembad en een
adembenemend uitzicht op zee

Deze unieke villa te koop ligt op slechts 2 km buiten het pittoreske stadje Cadaqués
in de buurt van Port Lligat aan de rand van het natuurpark Cap de Creus, en op
slechts 1 km van het dichtstbijzijnde strand.

De accommodatie heeft een oppervlakte van 480 m² en ligt op een perceel van meer
dan 5 hectare met pijnbomen en olijfbomen.

Na een lange wachttijd voor de bouwvergunning op deze zelden beschikbare locatie
kan de villa nu worden afgewerkt. De nieuwe eigenaar kan nog steeds een aantal
beslissingen nemen over de gepersonaliseerde afwerkingen van de woning voordat
deze volledig wordt afgewerkt.

De entreeverdieping is al voltooid en biedt 2 slaapkamers en 2 badkamers.

De kelder biedt een grote ruimte van 240m² met de mogelijkheid om nog eens 3-4
slaapkamers en / of een sauna, een fitnessruimte enz. Toe te voegen.

Het is mogelijk om op het perceel een helikopterlanding te bouwen met directe
toegang tot het pand.

Er is ook de mogelijkheid om een Menorquina houten boot (8m) te kopen.

lucasfox.co.nl/go/lfcb1076

Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Parkeerplaats
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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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