
SÅLD

REF. CBR17042

1 600 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 4 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Sovrum  

5
Badrum  

494m²
Byggyta  

2,257m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Vacker villa med panoramautsikt över havet och bergen,
till salu i Sant Feliu de Guíxols.

Denna villa ligger på en fantastisk tomt på 2,257 m² med en härlig trädgård, privat
pool och fantastisk panoramautsikt över havet, hamnen i Sant Feliu de Guixols och
bergen.

Villan har genomgått noggrann renovering och moderniserat fastigheten med respekt
för det katalanska inflytandet för att skapa ett charmigt men samtidigt modernt hem.
Portarna ger tillgång till uppfarten som sveper förbi trädgårdarna till en
utomhusparkeringsplats och ett 3-bil garage. Steg leder upp till det slående centrala
tornet, på vilket toppen är huvudingången - detta rundade utrymme ger i sin tur
tillgång till det rymliga och ljusa vardagsrummet med en charmig, rustik öppen spis
och köket, fullt utrustat och öppnar mot en terrass med grillplats, perfekt för
underhållande. Det finns 4 dubbelrum på denna våning, alla med eget badrum.

En elegant trappa leder till tornets övervåning. Återigen runt formen används för
närvarande utrymmet som ett kontor från vilket de utmärkta utsikten kan njutas. Ett
spelrum på bottenvåningen kunde omvandlas till ett femte sovrum eller till och med
en separat lägenhet, med tillgång till en täckt terrass med vackra stenvalv.

Utanför hittar vi svepande gräsmattor, terrakotta-terrasser som omger poolen och
teakträ, allt perfekt för att göra det bästa av Costa Bravas avundsvärda klimat.

Möjlighet att köpa den bifogade tomten på 1 090m2 för att få integritet, eller också
att bygga ett annat hus, dess pris är 350 000 €

Kontakta Lucas Fox för mer information eller för att arrangera en visning.

lucasfox.se/go/cbr17042

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Balkong, Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Grillplats, Larm, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Renoverad, Säkerhet, Tjänsteentré,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök
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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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