
VERKOCHT

REF. CBR25796

4.500.000 € Huis / Villa - Verkocht
7 Slaapkamer huis / villa te koop in Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

7
Slaapkamers  

5
Badkamers  

600m²
Plattegrond  

1.547m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 costabrava@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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OMSCHRIJVING

Indrukwekkende villa met 7 slaapkamers te koop op een
uniek perceel met een onovertroffen uitzicht op Cap de
Creus, de Medes-eilanden en de baai van Sa Riera.

La Tortuga is een van de meest karakteristieke huizen aan de hele Costa Brava. De
architecten Briones, Dalmau en Marqués bouwden het tussen 1973 en 1977 op de
zuidpunt van Sa Riera, een van de mooiste baaien van Baix Empordà. Deze
prestigieuze villa met een unieke stijl en art-deco-kenmerken komt voor in
verschillende architectuur- en interieurboeken en tijdschriften.

De villa is gelegen op een perceel omgeven door de zee, zodat het zijn bewoners
totale privacy biedt, het gevoel op een eiland te zijn en een onovertroffen uitzicht op
Cap de Creus, de Medes-eilanden en het strand van Sa Riera. Het huis is ontworpen
en ontworpen met respect voor de natuurlijke helling van het land, om het in zijn
omgeving te integreren.

Bij binnenkomst in het huis worden we begroet door een binnentuin en een elegante
trap die de verschillende ruimtes van het huis efficiënt en subtiel verdeelt tot we het
onderste gedeelte bereiken. Hier vinden we een indrukwekkende woon-eetkamer
met een avant-gardistisch ontwerp met een fantastisch uitzicht op de zee en de baai
van Sa Riera. Deze ruimte biedt directe toegang tot twee terrassen, één aan elke kant
van het huis om te profiteren van de zon en het uitzicht op het moment van de dag,
evenals toegang tot de tuin.

Het huis bestaat ook uit een winterwoonkamer met open haard, 5
tweepersoonsslaapkamers voor bewoners met 3 volledige badkamers, een grote
keuken, een grote serviceruimte met bijkeuken, 2 eenpersoonsslaapkamers met 1
complete badkamer, een gastenbadkamer en een SPA ruimte met Nordic sauna en
hamam. Daarnaast zijn er door de hele woning tal van inbouwkasten.

De tuin verhoogt het prestige van het huis en biedt de bewoners een fantastische
loopbrug met uitzichten die veranderen naargelang de positie: van de prachtige
kliffen van Ses Negres tot het strand van Sa Riera. In het onderste deel van de tuin
vinden we een groot zwembad en twee directe toegang tot het kustpad en het
prachtige strand van Cala S'Antigua.

lucasfox.co.nl/go/cbr25796

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Spa, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Alarm,
Airconditioning
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Voor meer comfort heeft de villa 4 parkeerplaatsen (2 binnenshuis in een overdekte
garage), airconditioning in de meeste kamers, verwarming, een keuken met gas en
een alarm met bewegingsdetectoren.

Een paar minuten van het huis vinden we alle diensten en enkele van de beste
restaurants in de omgeving.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze unieke en indrukwekkende
villa aan de Costa Brava.
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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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