
REF. CBR34745

4 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 14 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

14
Sovrum  

10
Badrum  

644m²
Planlösning  

2.748m²
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

Imponerande egendom i centrala Llafranc belägen på en
stor tomt på 2 750 m², med trädgård och privat pool, bara
några steg från stranden och hamnen.

Denna egendom har 3 hus belägna på en tomt på 2 750 m², perfekt för att vara värd
för en stor familj eller för att njuta av gästernas sällskap. Dessa 3 hus delar en vacker
trädgård med omfattande växtlighet och en stor privat pool. Sekretessen är total och
absolut, och utsikten över Llafranc-bukten är mycket trevlig.

Huvudbyggnaden är störst och har en inbjudande veranda. I dagområdet hittar vi ett
TV-rum med öppen spis, ett rymligt vardagsrum med direkt tillgång till trädgården
och en majestätisk matsal för att bekvämt samla en stor grupp matgäster. Det följer
ett stort kök med en central ö och en informell matplats, ett stort skafferi och
tvättstuga, en gästtoalett, en stor mastersvit med öppen spis och ett stort badrum
och omklädningsrum, en innergård i andalusisk stil och en servicepersonalområde
med sovrum och badrum.

Den övre våningen i huvudbyggnaden har 2 kompletta sviter med sina respektive
badrum och 2 sovrum som delar ett komplett badrum.

Slutligen, i det här huset finns ett stort underjordiskt garage, ovanför vilket det finns
ett stort spel- och biljardrum och en gästtoalett. Huvudhuset har tillgång till den
stora trädgården och poolen.

På andra sidan huvudhuset, i trädgårdsområdet, finns en stor veranda som ger oss
tillgång till ett andra hem; en mycket praktisk och bekväm lägenhet; Denna lägenhet
har mycket bra utsikt över trädgården och poolen och har: hall, stort vardagsrum med
öppen spis med utgång till terrassen med utsikt, kök, grovkök och 4 sovrum och 2
badrum.

I hörnet i slutet av trädgården hittar vi det tredje huset, avskilt och med total
avskildhet och som har en underbar verandaterrass, stort vardagsrum, kök och 4
sovrum med 2 badrum.

Fastigheten byggdes av en känd lokal arkitekt och har ett stort och bekvämt
underjordiskt garage.

lucasfox.se/go/cbr34745

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats

REF. CBR34745

4 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 14 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

14
Sovrum  

10
Badrum  

644m²
Planlösning  

2.748m²
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.se/go/cbr34745
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Det är utan tvekan en unik fastighet på stor tomt och med fördelen att ha flera
bostäder inom samma fastighet. Den mycket stora och lummiga trädgården med pool
har även en grillplats, pingis och spel.

Tveka inte att kontakta oss för mer information och besök denna fantastiska villa i
Llafranc.

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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	Imponerande egendom i centrala Llafranc belägen på en stor tomt på 2 750 m², med trädgård och privat pool, bara några steg från stranden och hamnen.

