
REDUCERAT PRIS

REF. CBR34332

3 490 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Sovrum  

4
Badrum  

463m²
Planlösning  

1.756m²
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

Lyxvilla till salu med spektakulär utsikt i Punta Brava,
Costa Brava.

Spektakulär lyxvilla belägen i en privilegierad Punta Brava-utveckling. Den har
panoramautsikt, avskildhet och en vacker trädgård som åtföljer det vackra huset.

Vi närmar oss huset via en mjuk ramp. Huvudentrén nås via en hiss som tar oss från
garaget till bottenvåningen och första våningen. Väl inne befinner vi oss i ett
majestätiskt vardagsrum med stora fönster som ger utsikt över trädgården. Strax
efter vardagsrummet, åtskilda av en dubbel skjutdörr, hittar vi matsalen som liksom
vardagsrummet har en otrolig utsikt och har tillgång till trädgården och poolen. Strax
utanför hittar vi en sommarmatplats, som tack vare den naturliga skuggan av en
vinranka erbjuder oss ett perfekt område att njuta av omgivningarna.

Tillbaka inuti och efter matsalen, också med havsutsikt och tillgång till terrassen och
trädgården, har vi ett fullt utrustat kök. Förbi köket, bakom vardagsrummet, hittar vi
en spaavdelning med bastu och hamam, en dusch som även har en yta för att dricka
te och koppla av.

På samma våning hittar vi en lägenhet som skulle kunna användas som personal eller
gästboende.

På övervåningen har vi ett vardagsrum med bibliotek, som används som gemensamt
utrymme. Master bedroom svit följer, med ett omklädningsrum och tillgång till en
egen terrass. Två dubbelrum som delar badrum och ett kontor med havsutsikt som
kan göras om till ytterligare ett sovrum vid behov.

Huset har flera terrasser och från varje hörn av hemmet kan du njuta av vacker utsikt
över havet. Ytbehandlingarna är av överlägsen kvalitet och denna lyx återspeglas i
hela fastigheten.

Den underbara medelhavsträdgården har en infinitypool, olika växter och träd med
automatisk bevattning och exteriörbelysning.

lucasfox.se/go/cbr34332

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Gourmet lounge,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats, Bibliotek,
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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