
SÅLD

REF. CBR30053

590 000 € Hus/Villa - Såld
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  

172m²
Planlösning  

472m²
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

Villa med 4 sovrum till salu belägen nära havet i en
återvändsgränd i Tossa de Mar, Costa Brava.

Denna nyrenoverade villa ligger i söderläge och har utsikt över bukten Santa María,
som ger gott om solljus och garanterar en bra temperatur året runt. Huset har vacker
utsikt från sovrummen, vardagsrummet eller terrassen, både till havet och till den
omgivande tallskogen, som är godsets gröna bälte. Detta garanterar också få grannar
och mycket lugn och integritet.

Huset erbjuder totalt fyra sovrum: ett med våningssäng för två personer, två
dubbelrum och det huvudsakliga med eget badrum. Det har också ett annat badrum
för att betjäna hela huset.

Dagområdet rymmer ett stort vardagsrum med mathörna, samt stora fönster som ger
tillgång till en stor terrass. Här kan du äta dina frukostar och måltider medan du
njuter av havslandskapet och beundrar kryssningsfartygen som närmar sig kusten,
särskilt på natten, så att passagerarna har möjlighet att överväga Costa Bravas
berömda vikar.

I trädgården finns en fin pool med utsikt över havet. Framme kan upp till två bilar
parkeras. Dessutom, utanför, framför ytterdörren, har du extra utrymme för ett annat
fordon.

Huset ligger 100 meter från stranden, som du kan nå till fots via gatan som leder till
stranden av sandhavet.

lucasfox.se/go/cbr30053

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Säkerhet, Öppen spis,
I behov av renovering , Dubbla fönster,
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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