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6.200.000 € Huis / Villa - Te koop
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9
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OMSCHRIJVING

Uniek en spectaculair villaproject te koop in de
exclusieve ontwikkeling van Punta Brava, in Sant Feliu de
Guíxols.

Groot frontlinie perceel van 3.500 m² gelegen in de luxe residentiële ontwikkeling van
het exclusieve Punta Brava, een paar kilometer ten zuiden van de kustplaats Sant
Feliu de Guixols. Volgens het project uitgevoerd door het gerenommeerde
architectenbureau, gaat het pand van 920 m² op in de klif en de omringende natuur
om een mix van mediterrane tuinen en terrassen te creëren.

De hoofdingang is vanuit het bovenste deel van de villa met ruimte voor meerdere
auto's, een lift en trap met een glazen galerij om alle verdiepingen licht te geven en
vanuit alle kamers altijd het uitzicht op zee te behouden.

Een groot infinity pool bevindt zich op het niveau van de woonkamer en een tweede
zwembad is geïnstalleerd op het gastenniveau.

Dit enorme luxe huis is een visie van glas en moderne mediterrane lijnen, verdeeld
over verschillende niveaus, allemaal innovatief verbonden en ontworpen om het
meeste uit deze indrukwekkende verhoogde positie en ononderbroken uitzicht op de
Costa Brava te halen.

Op straatniveau een eigen overdekte buitenruimte voor 3 auto's, evenals toegang tot
de bovenste glazen entreegalerij met panoramisch uitzicht via een houten brug die
leidt naar het hoofdtrappenhuis en de lift.

Als we naar de eerste verdieping gaan, komen we in de galerij met een 8 meter lange
patio met natuurlijk licht. Het nachtgedeelte omvat 5 grote slaapkamers met een
eigen badkamer en een fantastisch uitzicht op de zee, met badkamers met dakramen
om natuurlijk licht het interieur binnen te laten. Op deze verdieping vindt u een
kantoor en een minibar.

Op de begane grond vinden we een ruime open woonkamer met een designhaard,
een eetkamer en een volledig uitgeruste keuken met een fantastisch uitzicht op de
zee, evenals een buiteneetkamer die toegang geeft tot het infinity pool met
zoutchlorering en een exclusieve chill out area. .

Op dit niveau hebben we de buitengewone master suite van het huis met een unieke
open haard, kleedkamer en exclusief uitzicht op de zee.

lucasfox.co.nl/go/cbr33959

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Spa, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging, Balkon,
Airconditioning
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In de kelder vinden we een complete bioscoopzaal, een spa met sauna, jacuzzi en
open douches met een eigen kleedkamer en badkamer.

Op dit niveau bevinden zich ook de machinekamer, de wasruimte en de
personeelssuite.

De woning is voorzien van een lift die toegang geeft tot alle verdiepingen. Houten
schuifluiken voor de ramen en zonnepanelen om het water te verwarmen.
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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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