
REF. CBR9802

6 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Sovrum  

5
Badrum  

735m²
Planlösning  

791m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Vacker strandpromenad med fantastisk havsutsikt,
välskötta trädgårdar och en clifftop-pool, till salu intill
Sant Feliu de Guíxols.

Detta magnifika hus ligger i slutet av ett stenigt landskap i lugnt läge med
panoramautsikt upp och ner över den fantastiska Costa Brava. Restauranger och
strandpromenaden i St Feliu de Guixols ligger bara en kort promenad runt kustvägen.

Stora dubbelgolv fönster utnyttjar ljusa och oavbrutna vyer över det glittrande
Medelhavet från denna exklusiva upphöjda tomt där klipporna möter havet.
Kombinationen av position och orientering maximerar känslan av avslappnad
ensamhet såväl som att få ut det mesta av havsutsikten.

De välskötta trädgårdarna med träd, gräsmatta och clifftop pool skapar underbara
utrymmen för underhållande eller chill out, medan huset också har en 45m² övre
terrass som ger en alternativ plats för att njuta av de berömda solnedgångarna.

Förutom att få tillgång till denna stora terrass, har sovrummets svit också en jacuzzi
som delar den fantastiska utsikten från nästan alla rum i huset. Den dubbla höjden
öppen planlösning med sina glasväggar är en riktig utmärkning och har avkopplande
utrymmen på både mark och gallerier, sistnämnda också med direkt tillgång till övre
terrassen.

På huvudvåningen finns ett gym, bastu och källarrum inbyggt i klipporna, medan
nedre våningen har ett mycket rymligt 7-bil garage med förvaring. Alla våningar är
anslutna med hiss.

Kustvägen eller sidovägen är lättillgänglig och tar dig till många affärer, barer och
restauranger i Sant Feliu de Guixols inom nära räckhåll, samt strand, hamn och
strandpromenad.

Den lugna läget, den fantastiska utsikten och exceptionell komfort gör det här huset
till ett utmärkt alternativ för familjeboende eller som en mycket högklassig
hyresinvestering.

lucasfox.se/go/cbr9802

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Rullstolar,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster
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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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