REF. PDA19331

3.900.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 8 Slaapkamer huis / villa met 2,403m² Tuin te koop in Sant Feliu
Spanje » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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OMSCHRIJVING

Luxe huis te koop aan de Costa Brava met prachtig
uitzicht op zee, 8 slaapkamers en 5 badkamers, in
perfecte staat, een gastenappartement en een
privézwembad.
Dit elegante ruime luxe huis te koop aan de Costa Brava ligt in een van de meest
bevoorrechte gebieden van de prachtige Costa Brava. Het heeft een bebouwde
oppervlakte van 897 m² en een perceel van 4.000 m². Het huis werd gebouwd in 1997
met behulp van de beste materialen op de markt. Het bestaat uit een hoofdgebouw,
een gastenverblijf en een huis voor het bedienend personeel.
In het hoofdgebouw hebben we de hoofdingang aan een zijstraat. Bij binnenkomst
vinden we rechts twee ensuite slaapkamers met en-suite badkamers. Aan de
linkerkant hebben we de lift, de grote keuken uitgerust met een barbecue en
broodoven, een gezellige woonkamer en een ruimte voor het bedienend personeel.
Op hetzelfde niveau, aan de zeezijde, vinden we de master bedroom suite met een
badkamer met een jacuzzi en een ruime woonkamer met een open haard met
toegang tot de prachtige tuin en het zwembad, waar u kunt genieten van de prachtige
omgeving van het huis en het ongelooflijke uitzicht op de zee.
Op de eerste verdieping heeft het een volledig onafhankelijk appartement, dat aan
een kant bestaat uit een ruime woonkamer met een mooi terras, twee slaapkamers,
een badkamer en een volledig uitgeruste keuken. Al deze kamers hebben uitzicht op
zee.
De kelder heeft een garage voor 6-8 auto's, een ruimte voor de gasinstallaties, een
doe-het-zelf-werkplaats, een gewelfde kelder in de rots en een waterreserve van
6.000 l.
Het landgoed heeft ook een volledig onafhankelijk rustiek oud huis met nog drie
slaapkamers, een woonkamer met een open haard, een keuken, een badkamer en
een berging. Dit huis is ideaal voor personeel of gasten.
Het pand heeft een werkelijk unieke natuurlijke omgeving met uitzicht op zee.

Contact ons over deze woning
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje

lucasfox.co.nl/go/pda19331
Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Lift, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Chill out area, Bijkeuken, Berging, 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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