
REF. CBR18608

3 000 000 € Golf fastighet - Till salu
Nybyggd golf fastighet med 4 Sovrum till salu i PGA, Girona
Spanien »  Girona »  PGA Catalunya »  17455

4
Sovrum  

5
Badrum  

635m²
Planlösning  

2.003m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Exklusiv lyxig golfvilla på den prestigefyllda PGA de
Catalunya designad av Carlos Ferrater

Detta unika lyxiga hem ligger i La Vinya, det mest exklusiva området i den
prestigefyllda golfbanan PGA de Catalunya, och har en fantastisk panoramautsikt
över banan och det omgivande landskapet. Designad av OAB, studion av ledande
Barcelona arkitekt Carlos Ferrater, rymmer den rymliga 4-rums-fastigheten på en
generös 2000m2 tomt intill vingårdar och omgiven av mogna träd.

Det rymliga vardagsrummet med öppen planlösning har fönster från golv till tak som
erbjuder en sömlös anslutning till den vidsträckta, söderläge terrassen - perfekt för
underhållande - och privat 35m2 infinitypool.

En av de ursprungliga egenskaperna hos den här off-one-egenskapen är dess layout.
Tre av de vackert inredda sovrummen och badrummen ligger på bottenvåningen, med
direkt tillgång till terrassen och trädgården. En andra terrass på baksidan av
fastigheten kommer komplett med en jacuzzi, för fullständig integritet även på
vintern.

Den första våningen är helt tillägnad sovrummet och badrummet för optimal lugn och
avskildhet. Tillgång till en elegant trappa i stål, glas och iroko tropiskt trä har
sovrummet två privata terrasser med underbar utsikt över golfbanan, orten och
omgivningen.

En lyxig familje egendom. Som ingen annan.

Fastigheten är klar till högsta standard inklusive följande funktioner och varumärken:

- Kök av Bulthaup / Neff

- Badrum av Duravit / Hansgrohe

- LG Multi V5 luftkonditionering

- Golvvärme

- KNX-Control 4 domotiskt system

- Fiberoptisk internet med wifi förstärkare

lucasfox.se/go/cbr18608

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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