
IN PRIJS VERLAAGD

REF. LFCB794

1.075.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
6 Slaapkamer huis / villa te koop in Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

450m²
Plattegrond

+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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Groot eersteklas herenhuis te verkopen | Fantastische
locatie dicht bij het stadscentrum en op 100m van het
strand Gemeenschappelijk zwembad en tuinen | Diverse
terrassen | parkeren

Een groot eersteklas onroerend goed van Lloret de Mar  op een fantastische locatie,
dicht bij de stad en het dichtstbijzijnde strand.

Dit grote herenhuis met 6 slaapkamers ligt in de wijk Punta Marinera van Lloret de
Mar , een van de meest exclusieve delen van deze populaire badplaats aan de Costa
Brava . Het gebied is ideaal gelegen in de nabijheid van de winkels, bars, restaurants
van Lloret en met gemakkelijke toegang tot het dichtstbijzijnde strand ( Cala Banys )
- een van de mooiste baaien in de Costa Brava.

De accommodatie biedt toegang tot een gemeenschappelijke tuin en zwembad, die
wordt gedeeld door ongeveer 10 naastgelegen woningen, en beschikt ook over
parkeergelegenheid voor 2-3 auto's.

Dit eersteklas onroerend goed in Lloret de Mar  is ideaal voor het hele jaar door
wonen of voor vakantie.

 

lucasfox.co.nl/go/lfcb794

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Speelplaats,
Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, 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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