REF. PDA20072

€1,330,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 1,061m² Tuin te koop in Sant Feliu
Spanje » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220
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Contact ons over deze woning
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

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

Exclusieve villa met 4 slaapkamers met een ongelooflijk
uitzicht op zee, een eigen tuin en een infinity pool in een
prestigieuze wijk van Sant Feliu de Guíxols, vlakbij het
strand van Sant Pol.
Deze villa met 4 slaapkamers te koop aan de Costa Brava ligt in een rustige en zeer
gewilde woonwijk van Sant Feliu de Guíxols, met uitzicht op de Middellandse Zee en
zeer dicht bij de prachtige stranden van Sant Pol en Sant Feliu de Guíxols. Het
prachtige huis in mediterrane stijl werd gebouwd in 2004 en biedt een ongelooflijk
uitzicht op zee.
Het prestigieuze strand van Sant Pol ligt op slechts 4 km van het huis en het
prachtige strand van Sant Feliu op slechts 1,5 km afstand. Het huis ligt zeer dicht bij
de weg die leidt naar Tossa de Mar, met zijn eindeloze baaien en prachtige stranden.
Sant Feliu de Guíxols ligt op slechts 1 km afstand en biedt met zijn prachtige
promenade en haven een breed scala aan winkels die het hele jaar door geopend
zijn. Zes kilometer verderop vinden we Platja d'Aro, met zijn strand, exclusieve
winkels en een breed scala aan bars en restaurants.
Golf Costa Brava in Santa Cristina, de oudste golfbaan aan de Costa Brava, ligt op
slechts 7 km afstand en de golfbaan Golf d'Aro in Mas Nou ligt op slechts 12 km van
de accommodatie.
De villa, gelegen op een perceel van 1.061 m², heeft een oppervlakte van 467 m² en is
verdeeld over 2 verdiepingen met 4 slaapkamers en 3 badkamers.
De begane grond bestaat uit een grote woonkamer die direct uitkomt op het terras,
het zwembad en de grote tuin, ideaal om het hele jaar door van een mediterrane
levensstijl te genieten.
Op de eerste verdieping vinden we de hoofdingang en de keuken, ook met toegang
van buitenaf.
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Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Chill out area, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

REF. PDA20072

€1,330,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 1,061m² Tuin te koop in Sant Feliu
Spanje » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

4

3

467m²

1,061m²

50m²

1,061m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Tuin

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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