
REF. CBR26107

Pris vid förfrågan Plot - Till salu
Excellent plot med 6 Sovrum till salu i Blanes, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Blanes »  17300

6
Sovrum  

4
Badrum  

398m²
Planlösning  

835m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Villa med 5 sovrum i Cala Sant Francesc på en plan tomt
inom gångavstånd till stranden, Blanes och hamnen.

Denna villa ligger nära Sant Francesc-stranden, några gator från havet, precis intill
Botaniska trädgården. Denna idylliska plats gör att du kan leva det dagliga livet utan
bil, eftersom du kan nå olika sevärdheter till fots. Det är bara 5 minuters promenad
från stranden och 10 minuter från hamnen.

Huset kräver en uppdatering, men har stor potential för det.

För närvarande är huset fördelat enligt följande. På bottenvåningen delar de tre
dubbelrummen ett komplett badrum. Från den nedre delen av huset har vi direkt
tillgång till trädgården och chill-out-området.

På samma sätt finns det ett garage som vi också kan komma åt direkt från husets
nedre del utan att gå ut på gatan, med förvaringsutrymme och plats för två bilar.

Trädgården har plats för landskapsarkitektur och för att installera en pool. Detta är
en positiv punkt att ta hänsyn till, eftersom trädgården är platt har den utsikt över
havet.

Huvudområdet ligger på första våningen. Det bör noteras att, eftersom huset drar
nytta av en täckt uteplats, är alla utrymmen sammankopplade.

Vardagsrummet är ett långt söderläge med öppet havsutsikt. Den består av flera
områden: en matplats, soffa och öppen spis.

Från vardagsrummet kan vi i sin tur komma åt antingen en annan matsal med ett
galleriområde med glastak och sedan köket eller en hall som rymmer två stora
sovrum. En av dem har havsutsikt, och de delar tillgång till terrassen och ett komplett
badrum.

Från hallen går vi till en annan matsal som leder direkt till köket med ett skafferi.
Återigen leder detta utrymme till matsalen med ett glasgalleri som ger extra ljus.

En vacker och unik egenskap hos denna fastighet är trädet som växer i hjärtat av
hemmet, börjar på bottenvåningen och når bortom första våningen.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/cbr26107

Havsutsikt, Trädgård, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Utrustat kök, Öppen spis,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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