
REF. CBR2529

3 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Calonge, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Calonge »  17253

6
Sovrum  

8
Badrum  

704m²
Planlösning  

1.735m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Unik lyxig villa i Costa Brava med 6 sovrum och 8 badrum,
gym, spa, gästsvit och personalrum, allt i oklanderligt
skick.

Denna exceptionella, rymliga villa till salu i Sant Antoni de Calonge, med fantastisk
havsutsikt, ligger i den privilegierade Mas Vilar urbaniseringen, cirka 700 meter från
stranden och också gångavstånd till byn.

Fastigheten byggdes på 1980-talet men totalrenoverades och förlängdes för 1 år
sedan och presenteras nu i orört skick med många lyxiga funktioner.

På bottenvåningen hittar vi vardagsrummet; ett rymligt, ljust rum med takhöjd med
dubbelt höjd som rymmer vardagsrummet med öppen spis och matplats. Dessutom
finns det ett gästbadrum, modernt öppet kök (av Snaidero) med tillgång till den
trevliga terrassen och Medelhavet trädgård och pool. Från denna våning har vi
tillgång till en stor mezzanin som för närvarande används som kontor och sittplats.

Villan har totalt 6 rymliga sovrum, inklusive 4 på bottenvåningen och på en lägre nivå
finns det 1 gästsvit och personalrum med separat ingång, ett tvättstuga, toalett, spa-
område med jacuzzi, bastu och en vinkällare med ett fantastiskt hemmabiorum.
Användningen av stora fönster i hela fastigheten säkerställer att villan alltid badas i
naturligt ljus.

En oklanderligt underhållen Medelhavshus bara några minuter från stranden.

lucasfox.se/go/cbr2529

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Domotiskt system, 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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	Unik lyxig villa i Costa Brava med 6 sovrum och 8 badrum, gym, spa, gästsvit och personalrum, allt i oklanderligt skick.

