
VERKOCHT

REF. CBR19998

2.800.000 € Huis / Villa - Verkocht
9 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

9
Slaapkamers  

6
Badkamers  

844m²
Woonoppervlakte  

3,170m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een prachtig huis met 9 slaapkamers op een groot perceel
op een toplocatie aan de Costa Brava met een prachtig
uitzicht op de gewilde baai van Llafranc

Dit uitstekende huis met 9 slaapkamers is een van de opvallende woningen van de
Costa Brava en ligt in de gewilde badplaats Llafranc. Het biedt een prachtig
panoramisch uitzicht op zee.

Oorspronkelijk gebouwd in de jaren 1960, werd het pand in 1976 door de Business
Manager uitgebreid tot de grote Salvador Dalí. Het huis was een populaire
ontmoetingsplaats waar tentoonstellingen en levendige feesten werden gehouden.
Het pand organiseerde regelmatig functies die werden bijgewoond door enkele van 's
werelds meest invloedrijke kunstcritici om het werk van Dalí te promoten.

Het huis is verdeeld over 4 niveaus en wordt in uitstekende staat gepresenteerd. De
huidige eigenaar heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het huis veel van
zijn oorspronkelijke flair en flamboyantie heeft behouden.

De woning ligt op een groot perceel van meer dan 3000 m². Het landgoed omvat het
hoofdgebouw met 6 slaapkamers - met verschillende ontvangstruimten en meet
899m², een apart personeelshuis met 3 slaapkamers, prachtige tuinen met
privézwembad met zout water en een garage voor maximaal 8 auto's.

Het huis biedt 270 graden uitzicht op zee en een hoog niveau van privacy en ligt op
slechts 15 minuten lopen van het strand van Llafranc. Het pand ligt op een zuid /
zuid-west oriëntatie met daglange zonneschijn.

Dit is een unieke kans om een opvallende woning van historische betekenis te
verwerven in een van de meest gewilde gebieden van de Costa Brava.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/cbr19998

Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Alarm, Barbecue, Bijkeuken,
Dienstingang, Dubbel glas, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard, Verwarming
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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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