
REDUCERAT PRIS

REF. CBR32970

1 600 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Blanes, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Blanes »  17300

5
Sovrum  

6
Badrum  

395m²
Planlösning  

1.623m²
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

Vacker villa med otrolig havsutsikt och mycket enkel
tillgång till Cala Sant Francesc.

Denna underbara villa ligger bara 5 minuters promenad från den vackra stranden
Cala St. Francesc i Blanes, belägen i en av de mest prestigefyllda områdena på Costa
Brava. Anläggningen har ett magnifikt gemensamt område med pool, tennisbanor och
24-timmars bevakning.

Huset på 406 m² ligger på två stora tomter på totalt 1 623 m². Från gatan kan vi nå
garaget med bil eller direkt till huset. Exteriören består av en vacker och välskött
trädgård med pool och relaxavdelning. Trädgården är något sluttande och låter dig
njuta av fantastisk utsikt över havet och mycket avskildhet.

Bottenvåningen har en separat ingång med en svit, ett sportområde med jacuzzi, en
tvättstuga och ett maskinrum.

När vi går in på första våningen blir vi överraskade av högt i tak, ett mycket rymligt
vardagsrum med fantastisk utsikt över havet och mycket ljus, ett andra vardagsrum
med öppen spis i ett annat rum, en matsal som är ansluten till den rymliga och
välutrustat kök, med tillgång till den täckta terrassen på 30 m² med grill, ett öppet
kontor och ett badrum.

På andra våningen hittar vi 2 stora sviter, alla med sin egen privata terrass, 1
dubbelrum och ett omklädningsrum.

Den sista våningen i vindstyp har ett stort dubbelrum, ett omklädningsrum och en
terrass.

lucasfox.se/go/cbr32970

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Utrustat kök, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Grillplats, 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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