REF. CBR15615

1.250.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd

6 Slaapkamer huis / villa met 1,565m² Tuin te koop in Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanje » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310
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Contact ons over deze woning
+34 872 22 32 62
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
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OMSCHRIJVING

6-slaapkamer woning in het centrum van de stad met
uitzicht op zee, op 70 meter van het strand, dicht bij alle
voorzieningen, met apart gastenverblijf, wijnkelder en
tennisbaan.
Dit huis heeft een perfecte locatie in het centrum van Lloret de Mar, met alle
voorzieningen in de buurt en ver weg van het lawaai van de stad. Het huis biedt veel
rust en privacy. Het terrein was halfvlak en had veel oneffenheden, maar het was plat
op het moment van de bouw.
Het hoofdgebouw is dit jaar gedeeltelijk gerenoveerd. De begane grond biedt een
ruime woon-eetkamer met verschillende ruimtes, waaronder de eetkamer, een open
haard en een leeshoek. De hoofdslaapkamer bevindt zich ook op deze verdieping en
heeft een eigen badkamer en inbouwkasten. Een grote keuken, een wasruimte, een
kleine eetkamer en een gastentoilet completeren de vloer.
De eerste verdieping biedt 3 slaapkamers en een gedeelde badkamer. Het huis heeft
een patio aan de voorkant en een andere achter. De patio aan de voorzijde biedt
uitzicht op de zee en een overdekte ruimte die kan worden gebruikt als een zomer
eethoek. Net naast de deur vinden we een kelder die een indrukwekkende
verzameling wijnen kan huisvesten.
Tussen het huis en de kelder, afgezien van de zomer eetkamer waar u kunt genieten
van familie maaltijden of met vrienden, hebben we een barbecue en een chill-out
gebied.
Het pand heeft een natuurlijke houtafwerking op deuren en ramen, evenals veel van
het huismeubilair. De houten balken geven een warmte die perfect combineert met
de hoofdkleur van het huis, dat wit is.
Het pension ligt een beetje uit de buurt van het hoofdgebouw, dus het heeft
volledige privacy. Vlak voor het pension is er een zwembad en een voorhof, samen
met een douche en een toilet voor het sportterrein.
Het huis biedt 2 garages, elk voor 1 auto. Het huis heeft in totaal 6 slaapkamers en 3
badkamers en beslaat een bebouwde oppervlakte van 502 m², op een perceel van
1.656 m².
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Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Padeltennis baan, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Barbecue, Berging,
Beveiliging, Bijkeuken, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Speelplaats, Uitzicht,
Verhuur licentie, Volledig uitgeruste keuken
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Dit huis met uitzicht op de boulevard en het strand van Lloret de Mar is een unieke
kans voor diegenen die op zoek zijn naar een groot pand in de buurt van de zee als
een eerste of tweede woning of voor klanten die willen investeren in een woning om
te verhuren.

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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