
SÅLD

REF. CBR23067

1 400 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

4
Sovrum  

4
Badrum  

110m²
Byggyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastisk möjlighet att köpa en fastighet med havsutsikt
belägen vid strandpromenaden och hamnen i Llafranc, på
Costa Brava

Ett typiskt hus vid strandpromenaden i Llafranc, som har direkt tillgång till Passeig de
Cipsela och ligger några meter från stranden. Huset har en stor fasad mot havet som,
förutom att erbjuda underbar utsikt, ger gott om naturligt ljus. Inuti huset finns en
innergård som erbjuder ännu mer ljus. Rummen är ganska rymliga.

Huset kunde renoveras och omfördelas enligt följande.

Ingångenivån kan bestå av ett vardagsrum med utsikt över strandpromenaden och
havet, en innergård med glas som skiljer matsalen från köket, även om de är anslutna
visuellt.

På nästa våning kunde 3 sovrum med dubbelsäng ingå: sovrummet med sovrum med
havsutsikt och badrum och 2 andra dubbelrum som delar ett komplett badrum.

När vi går upp ytterligare en våning hittar vi ett gäst sovrum, ett badrum och ett
minikök. Därefter har vi tillgång till den imponerande chill-out terrassen med vacker
havsutsikt.

lucasfox.se/go/cbr23067

Havsutsikt, Strand, Högt i tak, Naturligt ljus,
Utsikt
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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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