REF. PDA22495

€1,895,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Calonge, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Calonge » 17252

3

3

384m²

1,420m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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

Zonnige moderne villa met uitzicht op zee gelegen in de
prestigieuze woonwijk Vizcondado de Cabanyes van
Calonge, heel dicht bij verschillende prachtige stranden
aan de Costa Brava.
Deze luxe Costa Brava villa te koop is gelegen in een exclusieve en rustige woonwijk
van Calonge. Het ligt op slechts 5 minuten rijden van het charmante strand van Sant
Antoni en ligt zeer dicht bij enkele van de mooiste stranden aan de Costa Brava.
De villa is gebouwd in 2017, op een perceel van 1.420 m² en biedt uitzicht op zee en
de bergen. Het biedt een fantastische woon-eetkamer met toegang tot het prachtige
terras met zwembad perfect ontworpen om te genieten van de zon en het uitzicht.
Bovendien heeft het een volledig uitgeruste keuken, wasruimte, een mooie hal, 2
slaapkamers, een badkamer en de hoofdslaapkamer met een eigen kleedruimte en
een badkamer.
Beneden vinden we een fantastische sportschool en een grote garage met een
capaciteit voor vier auto's en enkele motorfietsen.
Een belangrijk punt over deze woning is dat de bouw van dit huis is uitgevoerd met
materialen van de hoogste kwaliteit, het hele huis is gebouwd met beton en heeft
geen bakstenen.
Extra kenmerken van deze privévilla zijn het zoutwaterzwembad, alarm,
vloerverwarming, elektrische zonwering en zonnepanelen. Verder is het een
energiezuinig huis.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Tuin,
Zwembad, Gym, Prive garage,
Modernistisch gebouw, Vloerverwarming,
Airconditioning, Alarm, Bijkeuken,
Chill out area, Dubbel glas, Inbouwkasten,
Inloopkast, Nieuwbouw, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen
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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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