
SÅLD

REF. CBR16408

3 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 9 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

9
Sovrum  

6
Badrum  

747m²
Planlösning  

4.850m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Vacker modern villa i bergen ovanför Llafranc med
spektakulära utsikt över Costa Brava.

Denna magnifika egendom ligger i ett lugnt läge i hjärtat av Costa Brava. Erbjuder lyx,
avskildhet och underbar utsikt över havet och bergen, det är ett perfekt familjehem
eller en mycket speciell plats att tillbringa helger och helgdagar.

Den generösa tomten erbjuder exceptionellt utrymme för att njuta av den berömda
Medelhavet livsstil, med trädgårdar, en infinity pool och trädkantade omgivningar för
att ge en ökad känsla av privilegierad avskildhet.

Men synpunkterna gör det mycket tydligt hur nära du är till den vackra Llafranc
bayen längst ner på backen, och Callela de Palafrugell ligger precis runt huvudet.
Denna panoramautsikt kan också avnjutas från den lyxiga inredningen i huset, med
stora fönster som ramar det berömda landskapet och översvämmer huset med ljus.

Det finns tre våningar, alla förenade med en hiss. En central trappa leder upp från
bottenvåningen och delar upp den fantastiska centrala öppen planlösning i
sittplatser och matsalar. Det finns ett rymligt kök med matplats, som ligger på hörnet
av huset, med egen tillgång till poolterrassen. Befälhavaren sviten ligger också på
denna våning och har egen tillgång till terrassen.

På övervåningen öppnar 5 dubbelrum upp mot den övre terrassen med utsikt över
poolen och bergen, den robusta kusten och glittrande havet. På nedre våningen finns
ett stort garage, med utsikt över en generös uppfart och fler trädgårdar. Det finns
också 3 fler sovrum här, varav en används för tillfället som kontor.

Detta är ett hus som ska trivas året runt, med luftkonditionering och golvvärme, plus
en brunn, 70 000 liter vattenavgift och ett utmärkt säkerhetssystem.

lucasfox.se/go/cbr16408

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Jacuzzi,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus, ,
Parkering, Brunn, Chill out plats,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis, Rullstolar,
Säkerhet, Tjänsteentré, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet

REF. CBR16408

3 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 9 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

9
Sovrum  

6
Badrum  

747m²
Planlösning  

4.850m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/cbr16408
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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