
REF. CBR9664

2.300.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 8 Slaapkamer huis / villa te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17256

8
Slaapkamers  

6
Badkamers  

750m²
Plattegrond  

36.586m²
Perceeloppervlakte

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

Moderne villa in mediterrane stijl met een gastenverblijf
en een perceel van 3,6 hectare met gazon, zwembad,
bomen en volledige privacy, tussen het strand van Pals en
de golfbaan.

Prachtig pand gepresenteerd in uitstekende staat met 750 m² woonoppervlakte
verdeeld tussen het hoofdgebouw en het gastenverblijf. Het pand ligt dicht bij het
charmante dorpje Pals, de golfbaan Platja de Pals en het strand en ligt op 3,6 hectare
volledig afgelegen land, uitkijkend over een prachtige vlakke tuin met een smetteloos
gazon, een zwembad en een verscheidenheid aan struiken en bomen, omringd door
dennenbossen.

De hoofdingang komt uit op een op een cipres met bomen omzoomde oprijlaan die
leidt naar een centrale binnenplaats met meerdere parkeerplaatsen waar we het
hoofdgebouw en het pension vinden. Het hoofdgebouw ligt op het zuiden en heeft
kamerhoge ramen die het interieur overspoelen met natuurlijk licht en bieden
uitzicht op het ongerepte gazon en de prachtig onderhouden tuinen en de
omliggende bossen. Er is een ruim terras met een groot zwembad en een mooie
schaduwrijke eethoek. De rest van het pand is bedekt met dennenbos en er is een
bijgebouw dat momenteel wordt gebruikt voor het opslaan van tuinmachines die
kunnen worden omgezet in stallen of voor andere doeleinden.

We betreden het hoofdgebouw op de begane grond en een hal leidt naar een grote
woonkamer die is verdeeld in 3 grote woonruimtes: banken en fauteuils omringen
een grote open haard, een lange tafel en stoelen duiden het eetgedeelte aan en
tenslotte een meer intieme ruimte voor televisie kijken. Een open keuken leidt naar
de woonkamer. We vinden ook een tweepersoons slaapkamer met een en-suite
badkamer die momenteel wordt gebruikt als een dienst slaapkamer. Dubbele deuren
openen naar het buitenterras waar we het zwembad, de eethoek in de buitenlucht en
een aparte berging vinden. Een andere gang leidt uit de woonkamer naar de
slaapkamer. Hier vinden we 3 grote slaapkamers, allemaal keurig gepresenteerd, en
elk met een eigen badkamer. In 2 van deze slaapkamers leiden schuifdeuren naar de
tuin. Op de begane grond vinden we ook een gastentoilet.

De hoofdslaapkamer beslaat de gehele eerste verdieping. De grote slaapkamer kijkt
uit op een zonneterras en de tuin. Er is een aparte kleedkamer en een ruime
badkamer met een jacuzzi en een douche.

lucasfox.co.nl/go/cbr9664

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Paardrij faciliteiten, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Barbecue, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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Het pension heeft een woonkamer met een keuken, een tweepersoonsslaapkamer en
een badkamer, een grote dubbele garage en 2 onafhankelijke kamers die kunnen
worden gebruikt als slaapkamers of woonkamers. Ideale afzonderlijke accommodatie
voor gasten, personeel of als vakantieverblijf.

Neem contact met ons op voor een bezoek aan dit zeer exclusieve pand in een
benijdenswaardige omgeving van 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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