
SÅLD

REF. CBR32563

997 500 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

5
Sovrum  

5
Badrum  

268m²
Planlösning  

2.447m²
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

Modern villa med panoramautsikt över havet och privat
pool till salu i den exklusiva utvecklingen av Santa María
de Llorell, i Tossa de Mar.

Villa med en stor trädgård och terrasser belägen på en tomt på mer än 2 400 m².

Villan har stora fönster, vilket gör att vi kan njuta av en spektakulär och
panoramautsikt över havet från alla rum.

Dagområdet erbjuder ett stort vardagsrum som består av ett vardagsrum-matsal med
öppen spis och direkt tillgång till huvudterrassen, där vi hittar en avslappningsdel
som ansluter till ett annat rum utanför. På samma våning finns en invändig matsal
som ansluter till en annan utvändig matplats som har en inbyggd grill och en stor
uteplats som passar alla årstider. Utanför hittar vi en stor pool.

Nattområdet ligger bort från dagområdet för att erbjuda större lugn och ro och består
av ett dubbelrum, ett badrum och ett sovrum med eget badrum och en terrass. Vi
hittar även ett annat rum som består av ett sovrum, ett loft och ett badrum. Detta har
tillgång till en stor terrass och trädgården. Våningen kompletteras med en tvättstuga.

Det finns möjlighet att utöka huset med en svit på översta våningen, som skulle njuta
av otrolig utsikt över havet. Det möjliggör också andra typer av förbättringar för att
ytterligare dra nytta av dess läge, utsikt och dess utmärkta soliga aspekt.

Villan har en turistlicens för semesteruthyrning.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information och organisera ett besök i
denna fantastiska villa.

lucasfox.se/go/cbr32563

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Tvättstuga, Turistlicens, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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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