
REF. CBR2172

3.400.000 € Huis / Villa - Te koop
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Calonge, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Calonge »  17252

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

369m²
Plattegrond  

1.627m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Villa Blue Wave biedt een uitzonderlijk uitzicht op zee, 4
slaapkamers, 3 badkamers, garage, zwembad en
privétoegang tot de Camino de Ronda die u naar de
bevoorrechte verborgen stranden van Torre Valentina zal
leiden.

Villa Blue Wave is een prachtige villa te koop aan zee, tussen Playa de Aro en Sant
Antoni de Calonge, gelegen in de woonwijk Torre Valentina. Villa Blue Wave biedt 369
m² gebouwd op een perceel van 1627 m² en is gebouwd in 1987.

De villa heeft 3 verdiepingen. De benedenverdieping biedt een ruime garage met een
interne trap naar de bovenverdieping.

Bij binnenkomst op de begane grond worden we verwelkomd door de uitnodigende
hal, van waaruit u al het mooiste uitzicht op zee heeft. Aan de rechterkant zien we de
open woon-eetkamer met daarachter de volledig uitgeruste keuken en wasruimte.
Vanuit de woonkamer heeft u direct toegang tot het grote terras waar u vrienden en
familie kunt vermaken met een geweldig uitzicht. Het zwembad van 60 m² bevindt
zich achter het terras, dat een eigen toegang biedt tot de Camino de Ronda, waar u
het strand op slechts 1 minuut lopen vindt.

Links van de entree hebben we het kantoor en daarachter de gang die je naar de
eerste 3 slaapkamers en 2 badkamers leidt. Alle slaapkamers bieden een prachtig
uitzicht op zee.

De gehele tweede verdieping is omgebouwd tot een master slaapkamer/badkamer
met een eigen privé terras waar u kunt genieten van het prachtige uitzicht over de
Middellandse Zee.

Indien u meer informatie wenst of een bezichtiging wenst, neem dan gerust contact
met ons op.

lucasfox.co.nl/go/cbr2172

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon
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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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