
REF. CBR7545

650 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17248

5
Sovrum  

3
Badrum  

240m²
Planlösning  

850m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fristående hus med en stor trädgård, en privat pool och
fantastisk havsutsikt, beläget i Les Bateries
bostadsområde Sant Feliu de Guíxols.

Fastighet belägen i Les Bateries bostadsområde i Sant Feliu de Guíxols, bekvämt nära
stadens centrum och bara 3 minuters bilresa från S'Agaró med spektakulär utsikt
över S'Agaró-vikarna och stranden i Platja d'Aro och havet.

Det finns för närvarande en tomt på 1 920 m² till salu med ett hus på 240 m² och en
pool till ett pris av 1 100 000 €. Denna tomt är tillräckligt stor för att bygga ett andra
hus på 400 m² bredvid det första; perfekt som pensionat, personalboende eller
semesterbostad. Detta fristående hus med 5 sovrum med stor trädgård och
panoramautsikt över havet byggdes 1985 och renoverades 2017 med nya fönster och
trägolv installerade.

Det finns 2 sovrum med eget badrum med tillgång till en terrass med havsutsikt på
bottenvåningen, samt ett enkelrum, garage och maskinrum.

Det rymliga vardagsrummet - matsal med öppen spis och tillgång till en terrass med
imponerande panoramautsikt över havet ligger på bottenvåningen, på gatunivå,
tillsammans med köksdynan, 2 dubbelrum och ett komplett badrum.

Köparen har också möjlighet att bara köpa den del av tomten som har huset på och
den nuvarande ägaren skulle bygga en ny pool i detta fall, ingår i priset på € 750 000.

Denna underbara fastighet i Costa Brava har gott om ljus, avskildhet och den bästa
utsikten i området. Det skulle vara perfekt för en familj, ett pensionerat par eller som
ett fritidshus. Sant Feliu är ett mycket populärt område med internationella kunder,
vilket gör detta till en fastighet med stor hyrespotential under sommarmånaderna.

lucasfox.se/go/cbr7545

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Tvättstuga, Öppen spis
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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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