
SÅLD

REF. CBR21750

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Sovrum  

5
Badrum  

310m²
Planlösning  

1.065m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Denna villa med spektakulär panoramautsikt över havet
har 4 sovrum, ett rymligt vardagsrum-matsal-kök, spa-
område, trädgård och pool och ligger i Font de St Llorenç-
utvecklingen.

Denna villa har flera våningar med en viloplats, ett vardagsrum med matplats, kök,
sovrum, spa och poolområde, bland andra. Dessutom erbjuder det en parkeringsplats
i den högsta delen av huset, som är ansluten till alla våningar i huset med en hiss.

Villan byggdes 2000 och har en bekväm layout som gör att du kan njuta av otrolig
utsikt överallt i huset. Ingångsnivån har två täckta parkeringsplatser. Härifrån nås
huset genom att gå ner i hissen som förbinder alla dess golv, med undantag för spa-
golvet, som nås via trappor.

Dessutom kan huset nås via en extern trappa från parkeringsplatsen vid huvudentrén.
På denna våning hittar vi tre dubbelrum med tillgång till terrassen. Ett av sovrummen
har ett privat badrum och de andra två delar ett badrum.

På nästa våning finns det gott om utrymme på två nivåer, den första med
vardagsrummet och lite under det öppna köket, ett badrum och sovrummet, med
omklädningsrum och badrum med dusch och jacuzzi.

Hela huset har trägolv, dubbelglasade fönster, luftkonditionering för kyla och värme
och markiser.

Den nedre delen av huset har ett spa-område, som består av bastu, turkiskt bad och
tvättstuga med dusch. Härifrån kan du komma åt ett avkopplingsområde med en
pool, trädgård och lekplats.

lucasfox.se/go/cbr21750

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Spa,
Hiss, Högt i tak, Marmorgolv, Naturligt ljus,
Parkett, , Parkering, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Larm, Lekplats, Luftkonditionering,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet
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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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