
REDUCERAT PRIS

REF. CBR27190

1 100 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

7
Sovrum  

2
Badrum  

320m²
Planlösning

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Villa med 7 sovrum i gott skick, byggt inom Tossa de Mar-
väggen, mycket nära stranden Platja Gran och Codolar-
viken.

Charmig villa med 3 sovrum och 3 våningar byggd 1948 inom murarna i Tossa de Mar.
Genom sin historia har den fungerat som ett familjehem och även som ett hotell
eftersom det har gott om plats.

Vi går in i huset genom en tung gammal dörr. En gång inuti leder en hall oss till
vardagsrummet, som har en öppen spis. Det nyrenoverade köket har tillgång till
verandan, där det finns ett vackert träd som ger skugga och en grillplats och sommar
matsal. Denna nivå rymmer också ett sovrum med tillgång till veranda och ett
komplett badrum med dusch.

På första våningen finns 5 sovrum med dubbelsäng, samt en slags uteplats med
takhöjd med dubbla höjder och fönster i den övre delen som ger rikligt ljus in i huset.
För närvarande delar de 5 sovrummen ett komplett badrum, även om var och en av
dem har tillräckligt med utrymme och faciliteter för att ha ett eget badrum.

I den övre delen hittar vi ett ljust vardagsrum med öppen spis och ytterligare ett
sovrum, som också har tillräckligt med utrymme för ett eget badrum. Denna våning
har tillgång till en terrass med utsikt över väggen. Om vi går upp från terrassen till
däck kan vi njuta av fantastisk utsikt över staden, kyrkan, rådhuset, stranden och
fyren.

Huset är i mycket gott skick. Värme- och pannanläggningarna renoverades nyligen.
Köket är också nytt. Ändå erbjuder fastigheten en hel del förbättringspotential,
eftersom det finns möjlighet att integrera badrum i sovrummen, sätta ett glastak i
den centrala delen av huset och installera en hiss, bland andra alternativ.

Den här egenskapen är perfekt som bostad eller litet boutiquehotell på grund av
dess exklusiva läge.

lucasfox.se/go/cbr27190

Marmorgolv, Högt i tak, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Förråd,
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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