
REDUCERAT PRIS

REF. CBR21389

1 600 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Blanes, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Blanes »  17300

6
Sovrum  

5
Badrum  

440m²
Planlösning  

1.000m²
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

Ljus, modern villa till salu i Blanes, byggd med stor
uppmärksamhet på detaljer, rymliga rum och stora
fönster med vacker utsikt.

Detta är en villa i modern stil med stora fönster och rymliga rum.

Fastigheten är fördelad över 3 våningar: bottenvåningen med direkt tillgång till
trädgården, poolen och fritidsområdet, den övre våningen som har vilaområdet; och
halvkällaren. Det senare inkluderar ett 4-bil garage, ett spelområde och ett stort rum
med tillgång till trädgården, som för närvarande används som kontor men kan
omvandlas till en gästlägenhet, spa eller gym.

På bottenvåningen finns ett vardagsrum med dubbels höjd med öppen spis, tillgång
till trädgården och ett elegant fönster som gör att ett överflöd av naturligt ljus kan
fylla utrymmet och erbjuder fantastisk utsikt. På ena sidan av vardagsrummet finns
det stora köket med skafferi. Över hela rummet hittar vi ett kontor, storleken på ett
annat sovrum och ett sovrum med eget badrum och tillgång till trädgården och
poolen. Golvet kompletteras med ett komplett badrum som serverar både gäster och
kontor.

En elegant trappa leder från mitten av vardagsrummet upp till andra våningen. Denna
våning har fyra sovrum, varav två har eget badrum och ett har ett omklädningsrum.
De två återstående sovrummen delar ett komplett badrum. Alla sovrum på andra
våningen har tillgång till terrassen och har fantastisk utsikt.

Slutligen nås halvkällaren direkt från huset. Golvet är fördelat som ett garage för fyra
bilar, maskinrum, spelområde som mäter cirka 40 m² och ett annat område som kan
användas som ett spa, lägenhet eller gym på cirka 50 m².

Hela villan har parkettgolv av massivt trä, fönster med dubbla glas, oljevärme och
rörmusik.

lucasfox.se/go/cbr21389

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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