
SÅLD

REF. CBR24402

675 000 € Herrgård - Såld
herrgård med 5 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

5
Sovrum  

2
Badrum  

341m²
Byggyta  

5,108m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Rustik villa med havsutsikt, belägen i en privilegierad
miljö i Masies de Lloret-utvecklingen. Den har en enorm
trädgård med fontäner och dammar, ett sportområde, ett
avkopplingsområde och ett spaområde.

Rustik villa belägen på en tomt på 5108 m².

Den har två våningar. På första våningen hittar vi ett stort vardagsrum med matsal
med tillgång till verandan samt ett kök öppet mot vardagsrummet med ett
vattenmjukgörande system och apparater av hög kvalitet. Efter korridoren har vi tre
dubbelrum, ett förråd eller skafferi och ett badrum att dela. I slutet av korridoren
hittar vi den inre tillgången till parkeringsområdet för två bilar, vilket leder till ett
doldt område: en källare designad i irländsk pubstil. På andra våningen finns två
sovrum med tillgång till en terrass med panoramautsikt och ett komplett badrum.

Huset har kvalitetsfinisher, liksom luftkonditionering, en säker ytterdörr, yttre
snickerier av aluminium, träinredning och stengodsgolv.

Villan är omgiven av en vacker trädgård med inhemska träd, ett konstgjort vattenfall
och ett damm. Den har en saltvattenspool med separat dusch, en stengrill med
vedugn, samt en stor veranda med plats för en sommarmatsal.

I den nedre delen av tomten hittar vi ett oerhört skogsområde med underbara lilla
extra, som en finsk bastu med kallt vattenpool, ett trähus som gym med all utrustning
att träna, dammar med en träbro och stenbänkar och en vingård med havsutsikt,
bland andra. Det är ett mycket lugnt och familjevänligt område.

lucasfox.se/go/cbr24402

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Spa,
Garagem privada, Gym, Högt i tak,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, 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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