
REF. CBR29224

1 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 746m² Trädgård till salu i Blanes, Costa
Brava
Spanien »  Costa Brava »  Blanes »  17300

3
Sovrum  

4
Badrum  

332m²
Planlösning  

746m²
Totalyta  

746m²
Trädgård

+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

Designervilla byggd på 50-talet och helrenoverad 2021,
med vintagedetaljer och en lummig oasliknande trädgård
i centrala Blanes med utsikt, lugn och närhet till stranden.

Villa belägen på en av kullarna i staden Blanes, 5 minuter från centrum och stranden.
Fastigheten har en lummig trädgård, ett hus med 3 sovrum, ett garage för en bil plus
parkering inne i fastigheten och en pool.

Fastigheten byggdes på 50-talet och 2021 totalrenoverades den, som om det vore ett
nybyggt hus men även stoltsera med en del originella vintageelement, som
mosaikgolv, klassiska radiatorer, några järndetaljer som räcken, gamla handfat och
några kranar, vilket ger charm.

Vi når fastigheten genom en skjutdörr som leder till uteplatsen, ingången till huset
och ingången till garaget.

När vi går in i huset finner vi en ljus hall, inredd i naturliga färger, och 2 sovrum med
eget badrum. Vart och ett av sovrummen har tillgång till uteplatsterrassen och direkt
tillgång till trädgården, en oas tack vare sin rikliga vegetation. Vart och ett av
sovrummen har sin egen temperaturkontrollassistent och, liksom hela huset, har de
mosaikgolv som ger det en vintageluft, eleganta gjutjärnsradiatorer och ett
designbadrum med kakel.

På nästa våning hittar vi ett ljust vardagsrum med öppen spis, bestående av ett
halvöppet vardagsrum med kök och en vacker och rymlig terrass med utsikt över hela
Blanes med dess hamn och havet. Det finns ett italienskt kök av märket Cesar
utrustat med Smeg-apparater. På samma våning hittar vi ett gästtoalett och
tvättstuga.

På övervåningen hittar vi ett sovrum med eget badrum med privat tillgång till
terrassen med panoramautsikt. Detta sovrum har öppen spis, badrum och
omklädningsrum.

Fastigheten har designats med stor uppmärksamhet på detaljer för att kunna njuta av
det magnifika läget, bara 5 minuters promenad från centrum och stranden och ändå
en oas av riklig vegetation och lugn.

lucasfox.se/go/cbr29224

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Turistlicens,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong
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Fastighetens trädgård är uppbyggd av flera gamla träd som ger en vacker touch och
välbehövlig skugga sommartid. En lång pool och ett avkopplingsområde fullbordar
denna fantastiska fastighet.

Garaget har plats för bil och motorcykel vid behov.

Fastigheten har turistlicens.

Kontakta oss för mer information.
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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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