REF. PDA28991

1.950.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Calonge, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Calonge » 17251

6

7

535m²

1,213m²

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

Prachtige villa met zwembad, spa, fitnessruimte,
barbecue met uitzicht op zee.
Op de begane grond vinden we een open keuken die volledig is uitgerust met
Siemens-apparatuur. Een tv-kamer met open haard van wit Carrara-marmer, een
biljartkamer en een gootsteen van travertijnmarmeren.
Er is een grote kamer bedekt met Bisazza-tegels, met een verwarmd binnenzwembad
van 7 x 3 m, hydromassagebank en watervallen, gasverwarming om het zwembad en
de vloeren rond het zwembad te verwarmen en speciale antislip travertijnmarmeren
douches, Turks bad met zwart marmeren bank en verwarming, houten sauna voor 12
personen met drie niveaus van banken, gebruik van Hemlock hout, Harvia houtkachel
met rookafvoer. Er is een watergedeelte, een open douche en een groot bad met een
douche, allemaal met achtergrondmuziek met speciale luidsprekers voor ruimtes met
water aan het plafond, zoals een fitnessruimte en garage voor twee auto's met
toegang tot de biljartkamer.
Op de eerste verdieping is er een inkomhal met kleerkasten, een tv-kamer met
travertijnmarmeren open haard, aparte eetkamer, grote keuken met Siemens
toestellen, osmotisch watersysteem, ronde tafel met uitzicht op zee. Het kantoor
heeft een keizerlijke marmeren open haard en er zijn 3 slaapkamersuites met
marmeren badkamers en een trap naar de tweede verdieping.
Op de tweede verdieping vinden we de hoofdsuite met open haard in Carraramarmer, grote open kleedkamer, met allerlei extra's, grote badkamer met verhoogde
jacuzzi om van het uitzicht op zee te genieten, douche en ligbad allemaal in grijs
marmer uit Zimbabwe, buitenterras met keer bekeken.
Het heeft ook een gastenverblijf met een open keuken volledig uitgerust met
Siemens-apparatuur en een badkamer met douche.
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Zeezicht, Binnenzwembad, Zwembad,
Jacuzzi, Spa, Gym, Prive garage, Lift,
Airconditioning, Alarm, Chill out area,
Exterior, Inbouwkasten, Open haard,
Volledig uitgeruste keuken
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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.

Contact ons over deze woning
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

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

