REF. PDA29228

2.350.000 € Huis / Villa - Te koop

7 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Santa Cristina, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17246

7

5

435m²

8,577m²

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

Villa Can Rossinyol is een uniek landgoed van 435 m² met
een immense tuin van 1 hectare met gastenverblijf en
privézwembad, te koop in een natuurlijke omgeving met
totale privacy en op 10 minuten rijden van de stranden
van Sant Feliu de Guíxols en S&#39;Agaró .
Mooie rustieke finca met veel privacy en een groot perceel van 1 hectare met tuin,
privé zwembad en gastenverblijf. Het is gelegen op de golfbaan van Costa Brava,
omgeven door groen en natuur.
Het huis meet 435 m² en staat op een perceel van 8.577 m².
Het majestueuze hoofdhuis heeft karakteristieke details zoals houten balken, bogen
en ovale plafonds die het een uniek huis maken.
Het bestaat uit een grote hal met een mooie trap naar de tweede verdieping, een
badkamer aan de achterkant en een ruime woonkamer met open haard, eethoek en
gemakkelijke toegang tot de tuin en de veranda, die een buiteneetkamer en een
stenen terras biedt. barbecue. Het heeft ook een ingerichte keuken, vijf slaapkamers
(waarvan twee met eigen badkamer), wasruimte en een garage voor twee auto's. Een
van de slaapkamers komt overeen met de elegante master suite, die beschikt over
een kleedkamer, een terras en een eigen badkamer.
De woning heeft ook een gastenverblijf met een woonkamer, keuken, badkamer en
twee slaapkamers. Het heeft ook een stal voor twee paarden, een waterput en een
overdekte parkeerplaats buiten voor vier auto's.
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Terras, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Parkeerplaats, Balkon, Barbecue, Berging,
Chill out area, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Verwarming,
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.
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