REF. CBR24140

€550,000 Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

3

2

271m²

800m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
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ÖVERBLICK

Villa med nybyggnation och rustik stil med
panoramautsikt från alla rum, till salu i Sierra Bravautvecklingen, bara några minuter från den vackra Cala
Canyelles.
Fristående villa med 3 våningar med fri utsikt och panoramautsikt över havet. Huset
är omgivet av enorma terrasser och trädgårdsområden. Den har ett privat
skogsområde med tillgång till den högsta delen av tomten med utsikt och bänkar. Det
är ett mycket lugnt område.
Vi har direkt tillgång till 3-bil garage från framsidan av huset och en trappa leder till
bottenvåningen i villan. Här hittar vi den första terrassen med balkong, förutom ett
område med en veranda med plats för ett stort bord bredvid en stengrill.
Så snart vi kommer in genom huvuddörren hittar vi ett stort öppet vardagsrum med
matsal med stora fönster och bredvid ett öppet kök. Fortsätt ner i korridoren hittar vi
ett sovrum med dubbelsäng med tillgång till terrassen, tillsammans med ett komplett
badrum.
På övervåningen hittar vi två trippelrum med tillgång till en andra terrass med ett
avkopplingsområde, tillsammans med ett komplett badrum att dela.
När vi klättrar uppför trappan når vi husets högsta område med ett stort fönster med
tillgång till poolen och tillgång till den övre terrassen med vacker utsikt. Här hittar vi
den enorma saltvattenpoolen med separat dusch.
Den har kvalitetsfinisher, liksom luftkonditionering, en säker dörr, yttre snickerier av
aluminium, träinredning och stengodsgolv.
En unik och speciell villa för att njuta av sommaren som aldrig tidigare.
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lucasfox.se/go/cbr24140
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Utrustat kök,
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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