
VERKOCHT

REF. CBR26548

790.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17212

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

318m²
Plattegrond  

1.034m²
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

Prachtige vrijstaande moderne villa met 4 slaapkamers,
privézwembad en op loopafstand van het strand in
Tamariu

Gelegen in een zeer rustige woonwijk van Tamariu, op slechts een korte loopafstand
van het strand, is deze prachtige, modern ontworpen villa met 4 slaapkamers
gebouwd in 2004 en is in uitstekende staat onderhouden. Het pand, genesteld tussen
de dennenbossen in de heuvels achter Tamariu, is gelegen in een rustige
doodlopende straat en biedt gedeeltelijk zeezicht vanaf de terrassen en de tuin. Het
strand van Tamariu ligt op 10 minuten lopen.

De woning is verdeeld over twee verdiepingen. Op de bovenverdieping vinden we een
inkomhal, vier tweepersoonskamers, waarvan twee met eigen ensuite badkamers, en
een badkamer. De master suite heeft een inloopkast en de overige drie slaapkamers
hebben inbouwkasten. Op de benedenverdieping vinden we de ruime woonkamer met
kamerhoge ramen die veel natuurlijk licht bieden, de volledig uitgeruste keuken, een
gastenbadkamer en een aparte eetkamer.

Buiten vinden we een zeer groot terras, waarvan een deel bedekt is met houten
vlonders, dat het huis aan drie zijden omgeeft. Vanuit de eetkamer vinden we een
chill-out ruimte die perfect is om buiten te dineren op warme zomeravonden. Vanuit
de woonkamer vinden we het infinity pool en een trap naar beneden leidt naar de
mooie tuin met een gazon en een verscheidenheid aan struiken en bomen, allemaal
geïrrigeerd door een automatisch bewateringssysteem. We vinden ook een bijkeuken,
een doucheruimte en een opslagruimte die uitkomt op het terras aan de achterkant
van het pand.

De woning heeft ook een grote privégarage en een parkeerplaats buiten. De woning is
voorzien van airconditioning en vloerverwarming en is uitgerust met een alarm.

Deze woning biedt een uitstekende mogelijkheid om een eigentijdse vrijstaande villa
te bezitten op loopafstand van het Tamariu-strand maar weg van de drukte van het
stadscentrum. De woning heeft een toeristenvergunning en biedt een gezonde
jaarlijkse huuropbrengst.

lucasfox.co.nl/go/cbr26548

Tuin, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Chill out area, Bijkeuken,
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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