REF. LFCB923

€1,285,000 Huis / Villa - Te koop

Stylish contemporary-style 4 bedroom house to buy in an exclusive residential
area close to the beaches of Tamariu and Aiguablava
Spanje » Costa Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17212

4

3

314m²

1,100m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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

4 slaapkamers, 3 badkamers | Prive zwembad en grote
terrassen | Gazontuin | BBQ gebied | Dakterras met
zwembad | Prachtig uitzicht | Korte rit van de stranden
van Tamariu en Aiguablava
Dit stijlvolle designer Costa Brava huis om te kopen ligt in een aantrekkelijke en
chique woonwijk dicht bij de stranden van Tamariu , Aiguablava en Aiguaxelida .
lucasfox.co.nl/go/lfcb923

De woning met 4 slaapkamers en 3 badkamers is gebouwd over drie niveaus en biedt
een prachtig uitzicht op zee en het landschap. Het huis wordt overspoeld met
natuurlijk licht en beschikt over een prachtig zwembad en een groot open terras op
de eerste verdieping. Op de tweede verdieping is een groot dakterras met een
ontspanningsruimte voor het zwembad. Er is ook een kleine tuin met gazon.
De woning is gelegen in een rustige woonwijk met zeer weinig passerend verkeer en
ligt op slechts een paar minuten rijden van enkele van de mooiste baaien en
stranden van de Costa Brava.
Bekijk meer exclusief Costa Brava onroerend goed te koop .
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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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