
SÅLD

REF. CBR18310

1 190 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17257

4
Sovrum  

4
Badrum  

235m²
Planlösning  

1.253m²
Totalyta

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

Otroligt helt nytt hem med exceptionellt kvalitetsmaterial
och oslagbar utsikt, till försäljning i en prestigefylld
utveckling med egen golfbana.

Detta nya byggnad, som kommer att slutföras i slutet av 2019, är en spektakulär
envåningsfastighet med de bästa materialen och funktionerna. Det ligger i ett
privilegierat läge i Golf Empordà-utvecklingen, som har egen golfbana och
övervakning. Huset ligger på en av de bästa tomterna i komplexet och har enastående
utsikt över omgivningen och bergen.

Vi går in i fastigheten via en automatisk skjutdörr. Vi kan parkera bilen under en
pergola och gå mot huset till fots. På vägen till ytterdörren passerar vi genom ett
chill-out område med naturligt gräs och vegetation med automatisk bevattning. Här
ser vi också den attraktiva terrassen med Net'n'Clean rengöringssystem och saltfilter.

Vi går in i huset genom en massiv veddörr och vi når det stora 60 m² vardagsrummet
med tillgång till en vacker 25 m² täckt veranda som fungerar som en förlängning av
vardagsrummet och leder till poolen. Nästa är det halvöppna 25 m² köket med
centralö med spis och frukostområde. Köket är utrustat med skräddarsydda möbler,
bestående av höga och låga skåp med utrustade apparater, ett handfat på den
kontinuerliga bänkskivan och en takfläkt i taket. Bredvid köket hittar vi gästbadet,
tvättstugan och maskinrummet.

En landning tar oss till nattområdet, där det finns 4 sovrum med egna badrum: de
inkluderar ett enkelrum på 12,4 m², 2 dubbelrum på 18,9 m² och det stora sovrummet
på 42 m² med omklädningsrum.

Huset har byggts med hjälp av högkvalitativa material som lackerat aluminium
snickeri med termisk brobrytning och glasering med sol och värmefunktioner av
Climalit, lackerade aluminiumgardiner i sovrummen som är justerbara och
motoriserade med stapelplattor, golv av porslinstengods, lackat inredning av trä
dörrar tillsammans med dörrarna till de inbyggda garderoberna, Duravit toaletter
eller motsvarande, Roca duschar och sänkor med Roca-blandare kranar, värme- och
kylsystem med aerotermi med en värmepump och individuella enheter i de falska
taken i varje rum och omkretsen staket med metallrista av Revisa eller liknande.

Kontakta oss för mer information om detta exceptionella hus i Golf Empordà.

lucasfox.se/go/cbr18310

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, 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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