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OMSCHRIJVING

Traditionele mediterrane villa te koop dicht bij de
stranden van Tamariu en Aiguablava aan de Costa Brava.
Deze woning te koop in Tamariu onderscheidt zich door zijn prachtige uitzicht op zee.
De villa ligt op een paar kilometer van de prachtige stranden van Tamariu en
Aiguablava en op slechts een paar minuten rijden van Aiguagelida, een van de
mooiste verborgen baaien van de Costa Brava.
Een traditionele mediterrane villa verdeeld over 3 verdiepingen, de hoofdingang
bevindt zich op straatniveau aan de bovenkant van het huis, waar een garage voor 1
auto, 3 slaapkamers en een gedeelde badkamer is.
Op de eerste verdieping is er een woon-eetkamer met hoge plafonds, een open
haard en toegang tot het terras van waaruit u kunt genieten van het fantastische
uitzicht op zee. De ruime keuken is open met een ontbijtbar, perfect voor informeel
dineren en een geweldig uitzicht op zee. Een wasruimte / bijkeuken, grenzend aan de
keuken, voltooit dit niveau.
Op de begane grond is er een grote ontvangstruimte met een bar en directe toegang
tot het zwembad. Er is ook een grote slaapkamer met tweepersoonsbed en een eigen
badkamer.
De buitenruimtes zijn voorzien van een privézwembad met een waterpartij en stenen
rand, een onderhoudsvriendelijke tuin, ideaal voor vakantiegebruik, en een groot
terras op het zuiden dat toegankelijk is vanuit de woonkamer, perfect om buiten te
dineren.
De woning is uitgerust met centrale verwarming en airconditioning voor het hele jaar
door comfort en er is ook een handige opslagruimte.
Een ideaal vakantiehuis voor gezinnen of gepensioneerden op een prachtige locatie
aan de Costa Brava.
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Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Bijkeuken, Inbouwkasten,
Open haard
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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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