
VERKOCHT

REF. CBR18597

1.100.000 € Golf woning - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer golf woning te koop in PGA, Girona
Spanje »  Girona »  PGA Catalunya »  17455

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

206m²
Plattegrond  

448m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Stijlvolle, nieuw gebouwde, halfvrijstaande villa met
privézwembad op het resort PGA de Catalunya

Gelegen in het zuidwesten van het golfresort PGA de Catalunya en met uitzicht op de
5e hole van de bekroonde Stadium Course, zijn de halfvrijstaande villa's van L'Alzina
een stijlvolle optie voor een familiebezit, ontworpen door de in Barcelona wonende
architect Jaime Prous.

De accommodatie met 3 slaapkamers heeft een open interieur, ontworpen met het
oog op gezinsleven en entertainment. De gladde tegelvloeren in de
gemeenschappelijke woonruimtes contrasteren met eikenhouten vloeren in de
slaapkamers. Het uitbundige gebruik van planten brengt het landschap naar binnen,
met een binnenpatio gevuld met aromatische planten.

De kamerhoge ramen door het hele pand halen het meeste uit het mediterrane licht
en bieden een royaal uitzicht over de golfbaan.

Het zonovergoten terras is voorzien van een barbecueplaats en leidt naar een mooi
infinity pool. In termen van de algehele look en feel van het complex, contrasteert de
elegante hoekige architectuur van het pand vloeiend met het zacht glooiende
aangelegde gazon.

De woningen zijn hoogwaardig afgewerkt en beschikken over de volgende kenmerken
en merken:

- Keuken door Bulthaup / Neff

- Badkamers door Roca / Tres

- Daikin (of gelijkwaardig) airconditioning

- Vloerverwarming

- KNX-Control 4 domoticasysteem

- Glasvezel- en wifi-versterker

lucasfox.co.nl/go/cbr18597

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Inbouwkasten, Domotica systeem,
Bijkeuken, Barbecue, Alarm, Airconditioning
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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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