
REF. CBR27717

1 200 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17212

5
Sovrum  

4
Badrum  

539m²
Planlösning  

1.877m²
Totalyta

+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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Stort hus med 5 sovrum på en stor solig tomt, några
minuter från centrum av Tamariu och Cala Aigua Xelida.

På en av de bästa gatorna i Tamariu, bara 3 minuter från stadens strand och 5 minuter
till fots från den vackra vik d'Aigua Xelida, hittar vi detta underbara hus med 5
sovrum på en vacker och stor tomt på 1877 m².

Det söderläge huset erbjuder mycket lugn och har vacker och tydlig utsikt över byns
kullar och även över havet, från sovrummet.

Huset är fördelat på 3 våningar:

På bottenvåningen hittar vi ett vardagsrum och ett sommarkök, 2 öppna ytor till
trädgården och poolområdet. Denna våning har också ett spa med nordisk bastu och
ett kontor.

På första våningen hittar vi det huvudsakliga bostadsutrymmet med ett stort
vardagsrum med matplats som vetter mot en vacker terrass och ett fullt utrustat kök.
Denna våning består också av 2 dubbelrum med inbyggda garderober, ett komplett
badrum och ett förråd.

Andra våningen består av 3 dubbelrum med inbyggda garderober, varav 2 delar ett
komplett badrum med badkar. Sviten har å andra sidan ett eget badrum, en terrass
och utsikt över havet och San Sebastián-fyren.

De nya ägarna av detta hus kommer att njuta av mycket privatliv och en lugn och grön
miljö, samt en stor solig trädgård med en vacker pool.

För din större komfort har villan ett garage med 5 bilar, värme, öppen spis och
luftkonditionering i flera rum.

Några minuter från huset hittar vi alla tjänster och några av de bästa restaurangerna i
området.

Kontakta oss för mer information om detta vackra och tysta hus på Costa Brava.

lucasfox.se/go/cbr27717

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Gym,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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