
REF. CBR6100

2 550 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

6
Sovrum  

6
Badrum  

449m²
Planlösning  

2.000m²
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

Lyxvilla i en säker bostadskommun i Tossa de Mar med en
privat pool, gemensam tennisbana, stormarknad och
privat strand som ligger på gångavstånd från fastigheten.

Denna lyxiga designervilla byggdes 2013 och presenteras i oklanderligt skick med
fantastisk havsutsikt från dess 2 000 m² stora tomt med en 46 m² stor pool. Det ligger
i gated community, Santa Maria de Llorell, i Tossa de Mar med en gemensam
tennisbana, en privat strand med en bar och gourmetrestaurang och ett snabbköp vid
ingången till samhället.

På bottenvåningen hittar vi ett sovrum med eget badrum och terrass med havsutsikt
följt av ytterligare ett sovrum med dubbelsäng med terrass med havsutsikt och ett
tredje sovrum som för närvarande används som en studie. Ett andra badrum finns
också på denna våning.

Den lägre nivån rymmer det fantastiska 120 m² vardagsrummet - matsal med ett
öppet kök och tillgång till trädgården och poolen. Ett skafferi, maskinrum, gästtoalett,
3 sovrum och 3 badrum kompletterar denna våning. Huset drar nytta av ett privat 4-
bil garage.

Ytterligare funktioner hos denna fastighet inkluderar travertinfasaden, marmorgolv,
solpaneler för varmt vatten, luftkonditionering, uppvärmning, dubbla fönster,
säkerhetskamera, en hiss, högt i tak mycket naturligt ljus och ett chill out-område.

Rymlig lyxvilla mycket nära stranden och i ett privat bostadsområde med
säkerhetsövervakning - perfekt som familjebostad eller fritidshus.

lucasfox.se/go/cbr6100

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Parkett, Parkering, Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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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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	Lyxvilla i en säker bostadskommun i Tossa de Mar med en privat pool, gemensam tennisbana, stormarknad och privat strand som ligger på gångavstånd från fastigheten.

