
VERKOCHT

REF. CBR5017

4.950.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Sant Feliu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

449m²
Plattegrond  

2.551m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 info@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

Spectaculaire villa aan zee in een van de meest gewilde
en exclusieve woonwijken van de Costa Brava.

Eigentijdse villa van 449 m² op een indrukwekkende locatie op een klif, 95 meter
boven de zee in een van de meest exclusieve woonwijken van de Costa Brava en met
een van de meest adembenemende panoramische zeezichten van 180 graden over de
hele kustlijn. Het schilderachtige kustplaatsje Sant Feliu de Guixols met al zijn
voorzieningen ligt op slechts 5 km afstand en er is een smal pad dat van het huis
naar de zee leidt.

Gebouwd in het jaar 2000 en ontworpen door architect Jordi Garcés, heeft de villa
voor en achter terrassen omgeven door steile kliffen en pijnbomen met de zee
eronder. Een diepblauw zwembad bevindt zich aan de zeezijde van het huis en heeft
een glazen wand van vloer tot plafond die een spectaculair kenmerk vormt als u de
trap in het huis afdaalt.

Op entree niveau vinden we een open woonkamer - eetkamer en keuken met
spectaculair uitzicht op zee. Vanaf hier hebben we toegang tot het grote terras met
het zwembad

Het lagere niveau herbergt een receptie die over het hoofd wordt gezien door de
glazen wand van het zwembad en de slaapkamers. Aan de ene kant van de muur
bevindt zich de master suite die bestaat uit een grote tweepersoonsslaapkamer met
prachtig uitzicht op zee en toegang tot een privéterras met buitendouche, een
inloopkleedkamer, een grote badkamer met ligbad - allemaal met een spectaculair
uitzicht en een Sportschool. De gastenkamers zijn voorzien van een
tweepersoonsslaapkamer met en-suite badkamer en nog 2 slaapkamers die een
badkamer delen. Alle slaapkamers hebben uitzicht op zee.

Naast goede verhuurmogelijkheden, zou dit een uitzonderlijk vakantiehuis zijn voor
iemand die rust, privacy en de zee op prijs stelt. Uitermate geschikt voor een stel of
een gezin met oudere kinderen.

lucasfox.co.nl/go/cbr5017

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Inloopkast,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Bijkeuken,
Berging, Balkon, 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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