
REF. CBR9802

6.000.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Sant Feliu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

735m²
Plattegrond  

791m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig pand aan de kust met een prachtig uitzicht op
zee, verzorgde tuinen en een zwembad met klif, te koop
naast Sant Feliu de Guíxols.

Dit prachtige huis ligt aan het einde van een rotsachtig voorgebergte op een rustige
locatie met een panoramisch uitzicht op en neer de prachtige Costa Brava. De
restaurants en de boulevard van St Feliu de Guixols liggen op slechts een korte
wandeling langs het kustpad.

Enorme ramen met dubbele vloer benutten het licht en het ononderbroken uitzicht
op de glinsterende Middellandse Zee vanaf dit exclusieve verhoogde perceel waar de
rotsen de zee ontmoeten. De combinatie van positie en oriëntatie maximaliseert het
gevoel van ontspannen eenzaamheid en maakt optimaal gebruik van die uitzichten
op zee.

De verzorgde tuinen met bomen, het gazon en het klifvormige zwembad creëren
prachtige ruimtes om te entertainen of te chillen. Het huis heeft ook een bovenste
terras van 45 m² dat een alternatieve plek biedt om van de beroemde
zonsondergangen te genieten.

Naast toegang tot dit grote terras, heeft de hoofdslaapkamer ook een jacuzzi die het
fantastische uitzicht vanuit vrijwel elke kamer in het huis deelt. De open woonkamer
met dubbele hoogte met zijn glazen wanden is een echt opvallend kenmerk en heeft
ontspanningsruimtes op zowel de begane grond als in de galerij, de laatste ook met
directe toegang tot het bovenste terras.

De begane grond herbergt een fitnessruimte, een sauna en een kelder in de rotsen,
terwijl de benedenverdieping een zeer ruime garage met 7 auto's en opslag heeft. Alle
verdiepingen zijn verbonden door een lift.

Het kustpad of de zijweg zijn gemakkelijk bereikbaar en brengen de vele winkels, bars
en restaurants van het hele jaar door van Sant Feliu de Guixols binnen handbereik,
evenals het strand, de haven en de boulevard.

De rustige ligging, het adembenemende uitzicht en het buitengewone comfort maken
dit huis een uitstekende optie voor gezinswonen of als een zeer hoogwaardige
investering in een huurwoning.

lucasfox.co.nl/go/cbr9802

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Jacuzzi, Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Rolstoeltoegankelijk,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning, 

REF. CBR9802

6.000.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Sant Feliu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

735m²
Plattegrond  

791m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/cbr9802
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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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