REF. LFCB1131

€2,950,000 Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd

Prachtige luxe Costa Brava villa te koop in Lloret de Mar, met een uitzonderlijk
design en een adembenemend uitzicht op de zee en de bergen.
Spanje » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310
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IN PRIJS VERLAAGD

Contact ons over deze woning
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
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OMSCHRIJVING

Luxe lichte ruime villa met 8-slaapkamers te koop met
een prachtig design, een fantastisch uitzicht op zee, veel
privacy, parkeergelegenheid voor 5 auto's, een zwembad,
een spa, een fitnessruimte en een bioscoopzaal.
Deze uitzonderlijke Costa Brava villa in Lloret de Mar is gelegen in het zuiden van de
Costa Brava, op slechts 68 kilometer van Barcelona.
De woning op het zuiden ligt in een prachtige omgeving met een prachtig uitzicht op
de zee en de bergen. Het is gelegen in een grote prestigieuze urbanisatie die goed is
aangesloten op de steden van Lloret de Mar, Tosssa de Mar en Blanes. Er zijn 5
verschillende mooie stranden om uit te kiezen op 5 km van de woning - Platja Gran de
Lloret de Mar, Platja de Fenals, Platja Sa Boadella, Cala Canyelles en Platja de Santa
Cristina.
De lichte en ruime woning is gebouw in 2009 en onlangs geschilderd en wordt
aangeboden in perfecte staat. Al het meubilair in de badkamers en slaapkamers is op
maat gemaakt van de architect Erik Morvan. Alle gebruikte materialen (hout, marmer
etc) zijn van de hoogste kwaliteit.
Het huis heeft een oppervlakte van meer dan 800m² en is gelegen op een perceel
van 1,661m². Het heeft 6 slaapkamers (waarvan drie ensuite met kleedkamers), in
totaal 8 badkamers, een filmzaal, een fitnessruimte, een spa met een Turks bad, een
kantoor met een speelkamer, een garage voor 5 auto's en veel meer.
Op de bovenste verdieping vindt u een lichte en ruime woon/eetkamer met grote,
kamerhoge ramen die automatisch kunnen worden geopend. De keuken is volledig
ingericht en heeft toegang tot een terras met een indrukwekkend uitzicht op de zee
en de bergen.
De woning is gelegen aan een doodlopende straat en het geniet daardoor van rust en
stilte. Het huis is omgeven door een prachtige hout.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Open haard, Speelplaats,
Thuis bioscoop, Uitzicht, Verwarming,
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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