
VERKOCHT

REF. LFCB1217

1.850.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Feliu de Guíxols - Punta Brava
Spanje »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

495m²
Plattegrond  

1.210m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Charmante villa in mediterrane stijl, met 6 slaapkamers,
gelegen in een prestigieus gebied van Sant Feliu de
Guíxols, op enkele minuten van het strand van Sant Pol,
met een ongelooflijk uitzicht op zee, een privétuin, een
zwembad, een onafhankelijk gastenverblijf en een grote
garage

Deze Costa Brava villa met 6 slaapkamers te koop is gelegen in een rustige en zeer
gewilde woonwijk van Sant Feliu de Guíxols, met uitzicht op de Middellandse Zee en
de jachthaven en op slechts een paar minuten van de prachtige stranden van Sant
Pol en Sant Feliu de Guíxols .

Het prachtige pand in mediterrane stijl werd gebouwd in 1980 en werd in 1990
volledig gerenoveerd door de huidige eigenaren. Het biedt een fantastisch uitzicht op
de zee en de jachthaven van Sant Feliu de Guíxols.

De villa is 495m² groot en ligt op een dubbel perceel van 1.210m². Het is verdeeld
over 2 niveaus en biedt 5 slaapkamers met badkamer en een groot, onafhankelijk
appartement met 1 slaapkamer.

Op de begane grond is er een grote, glazen open zomer / eetkamer met glazen
wanden die direct verbonden is met het terras, het zwembad en de grote tuin, waar u
kunt genieten van de prachtige mediterrane levensstijl het hele jaar door.

Op de eerste verdieping is er een tweede woon- / eetkamer met toegang tot een
terras met een prachtig uitzicht op zee.

Het prestigieuze strand van Sant Pol ligt op slechts 1,5 km rijden van de
accommodatie en is bereikbaar via het kustpad, op slechts een paar minuten lopen
van de villa.

Sant Feliu de Guíxols, met zijn prachtige boulevard, jachthaven en het hele jaar door
winkels, ligt op slechts 800 meter van de accommodatie en op slechts 5 km afstand
ligt de stad Playa de Aro met zijn strand, exclusieve winkels en een grote
verscheidenheid aan restaurants en bars.

lucasfox.co.nl/go/lfcb1217

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Verwarming, Open haard,
Gerenoveerd, Dubbel glas, Chill out area,
Barbecue, Alarm
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De oudste golfbaan van de Costa Brava, Golf Costa Brava in Santa Cristina, ligt op
slechts 7 km afstand en de golfbaan van Golf D'Aro in Mas Nou ligt op slechts 12 km
van de accommodatie.

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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