
REF. CBR14626

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

6
Sovrum  

8
Badrum  

1.110m²
Planlösning  

1.933m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastisk modern villa med panoramautsikt över havet
på den prestigefyllda Punta Brava-utvecklingen.

En vision av glas och moderna linjer, detta enorma lyxhus ligger över flera nivåer, alla
innovativt sammankopplade och designade för att göra det bästa av detta fantastiska
upphöjda läge och oavbrutna utsikter över Costa Brava.

Rummen är alla mycket rymliga, inredda till oklanderlig standard och glasväggar och
dörrar från golv till tak översvämmer huset med ljus och ger direkt tillgång till en
ilska av trädgårdar och terrasser mot den otroliga bakgrunden.

I centrum finns ett stort kök, matsal och vardagsrum med öppen spis och direkt
tillgång till stora, fantastiska täckta och öppna terrasser med trädäck och glasräcken
samt en gräsbevuxen "oändlighetsgräsmatta".

Infinitypoolen med saltvatten och jacuzzin finns på den nedre terrassen med sitt eget
dekorerade område och otroliga vyer. Det finns också en charmig trädgård på
övervåningen på baksidan av huset och en magnifik takterrass med utekök och en al
fresco biograf.

Huset omfamnar arkitektonisk innovation vid varje tur. Ett galleri med lagergarage
förbises av en lysande gångväg med en prydlig vinkällare, återigen allt extremt ljust
och luftigt tack vare den allestädes närvarande användningen av glasväggar.

Det nedre planet har också ett multifunktionsrum, gym och en spaavdelning med
turkiskt bad och bastu, samt ett gäst- eller servicerum och kök. Högteknologisk
automation och utrustning från hiss till belysning gör livet så säkert och enkelt som
möjligt.

lucasfox.se/go/cbr14626

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering, , ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Solpaneler, Säkerhet, Rullstolar,
Öppen spis, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Centraldammsugare, Brunn,
Bibliotek, 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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	Fantastisk modern villa med panoramautsikt över havet på den prestigefyllda Punta Brava-utvecklingen.

