
SÅLD

REF. CBR19998

2 800 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 9 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

9
Sovrum  

6
Badrum  

844m²
Byggyta  

3,170m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En magnifik fastighet med 9 sovrum på en stor tomt i ett
utmärkt läge på Costa Brava med underbar utsikt över
den eftertraktade Llafranc-bukten

Detta fantastiska hem med 9 sovrum, som är en av Costa Bravas utmärkta
egenskaper, ligger i den eftertraktade badstaden Llafranc och har utsökt
panoramautsikt över havet.

Fastigheten, som ursprungligen byggdes på 1960-talet, utvidgades 1976 av
affärschefen till den stora Salvador Dalí. Hemmet var en populär samlingsplats där
utställningar och livliga fester hölls. Fastigheten är ofta värd för funktioner som
deltagit av några av världens mest inflytelserika konstkritiker för att främja Dalís
arbete.

Fastigheten ligger i fyra nivåer och presenteras i utmärkt skick och den nuvarande
ägaren har tagit stor omsorg för att hemmet har behållit mycket av sin ursprungliga
stil och flamboyance.

Hemmet ligger på en stor tomt på över 3000 m². Gården inkluderar det huvudsakliga
6-sovrumshuset - med flera mottagningsrum och mäter 899m², ett separat 3-sovrums
personalhus, vackra trädgårdar med privat saltvattensbassäng och garage för upp till
8 bilar.

Huset har 270 graders havsutsikt och en hög grad av integritet och ligger bara 15
minuters promenad från stranden vid Llafranc. Fastigheten har en syd / sydvästlig
orientering med dagsljus.

Detta är en unik möjlighet att förvärva en enastående egendom av historisk betydelse
i ett av Costa Bravas mest eftertraktade områden.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/cbr19998

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Dubbla fönster, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm, Öppen spis,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Walk-in closet
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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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