
REDUCERAT PRIS

REF. CBR27692

590 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

4
Sovrum  

2
Badrum  

130m²
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

Hus från 1400-talet byggt strax utanför Tossa de Mar-
muren, med direkt tillgång till Es Codolar-stranden.

Fiskarhus byggt 1532 och ligger några steg från den berömda Es Codolar-stranden i
Tossa de Mar. Det var ett av de första husen som byggdes utanför Vila Vella, idag känt
som Tossa Castle. Under flera århundraden fungerade huset som en familjebostad
och en förvaringsplats för fiskenät.

Det är fördelat på två plan, totalt 120 m² (cirka 60 m² per våning). Bottenvåningen
består av ett vardagsrum, matsal och kök, medan vi på första våningen har tre
sovrum, två badrum och ett förråd. Alla fastighetens rum, förutom lagringsutrymmet,
vetter utåt.

Det bör noteras att huset har en uteplats som en uteplats.

Med tanke på dess historiska värde är det ett mycket skyddat hem, så det är inte
möjligt att utföra expansionsarbeten, men det är möjligt att omfördela de inre
utrymmena.

En möjlighet skulle vara att behålla en layout som liknar den nuvarande. På nedre
våningen skulle det finnas ett vardagsrum med matsal med ett öppet kök med utsikt
över havet och den gamla muren, medan på första våningen hittar vi sovrummet med
utsikt över havet och de två kvarvarande sovrummen med sidovyer.

Kontakta oss för ytterligare information.

lucasfox.se/go/cbr27692

Strand, Havsutsikt, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, , Utsikt, Utrustat kök,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Exteriör
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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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