
VERKOCHT

REF. CBR24789

10.000.000 € Huis / Villa - Verkocht
7 Slaapkamer huis / villa te koop in Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.723m²
Plattegrond  

25.496m²
Perceeloppervlakte

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

Een eerstelijns landgoed van 2,5 hectare te koop met
prachtig uitzicht op zee, aangelegde tuinen en directe
toegang tot het strand. Potentieel voor aanzienlijke
aanvullende ontwikkeling.

Dit is een van de grootste en meest indrukwekkende landgoederen aan de kust van
de Costa Brava. Het bezit bestaat uit meer dan 2,5 hectare eersteklas kustland,
inclusief 1,26 ha stedelijk land, en is gelegen in de exclusieve wijk Fanals in Lloret de
Mar, slechts 1 uur ten noorden van de stad Barcelona en 25 minuten van de
luchthaven van Girona.

Het landgoed kijkt uit over de baai en het strand van Fanals en biedt een
uitzonderlijk, verreikend zuidwestelijk uitzicht op de ruige kustlijn van de Costa Brava.
De enorme omvang van het landgoed zorgt ervoor dat het beschikt over volledige
privacy en rust en het potentieel voor aanvullende toekomstige ontwikkeling, de
huidige stedenbouwkundige voorschriften staan tot een totaal van 5.052 m²
bebouwde oppervlakte toe, wat betekent dat het ideaal zou zijn voor een koper die
op zoek is naar een luxe residentie aan zee, ongeëvenaard ergens anders aan de kust
van de Costa Brava.

Op dit uitgestrekte perceel bevindt zich meer dan 1.700 m² bebouwde oppervlakte,
waaronder een hoofdgebouw met 6 slaapkamers (gebouwd in 1964) met apart
gastenverblijf, een bewakershuis en diverse bijgebouwen, waaronder een
onafhankelijke eet- en barbecueplek op de klif met zitplaatsen voor grote
familiefeesten, een spectaculair zeewaterzwembad met waterval en nachtverlichting,
een tennisbaan, stalling voor 8 auto's en diverse andere vrijetijdsvoorzieningen.

Het land is prachtig aangelegd en beschikt over talloze privépaden langs de kust en
trappenhuizen die door zeer bekwame steenhouwers in het dennen- en eikenbos zijn
uitgehouwen. Er zijn verschillende "miradors" die uitkijken over de zee en een aantal
mooie, schaduwrijke zitjes om van het panoramische uitzicht op zee te genieten.

De woning heeft directe toegang tot de zee en het strand van fanals.

Andere details zijn: airconditioning met onafhankelijke thermostaatregeling op elke
verdieping; prachtig uitzicht op zee vanuit alle woonruimtes; buitenverlichting door
het hele landgoed; een generator van 60 kW met voldoende capaciteit om aan alle
eisen van de nalatenschap te voldoen in geval van een stroomstoring.

lucasfox.co.nl/go/cbr24789

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Tennisbaan, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Open haard, Inbouwkasten,
Dienstingang, Bijkeuken, Beveiliging,
Barbecue, Alarm
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Dit is een unieke kans voor een investeerder om een van de grootste percelen aan
zee aan de Costa Brava te verwerven en een van de meest luxueuze particuliere
kustlandgoederen van de Middellandse Zee te creëren.

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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