
SÅLD

REF. CBR35173

3 750 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  

7
Sovrum  

7
Badrum  

504m²
Planlösning  

183m²
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

Hus vid havet med spektakulär havsutsikt och direkt
tillgång till Platja del Canadell, i Calella de Palafrugell.

Exklusiv fastighet med spektakulär havsutsikt belägen precis vid havet av en av de
vackraste stränderna på Costa Brava, Platja del Canadell i Calella de Palafrugell.

Huset är fördelat på 3 våningar plus en källare och erbjuder 7 dubbelrum, varav flera
har en terrass med otrolig utsikt över havet, plus ett stängt garage för flera bilar och
en spelplats på nedre plan.

Också på översta våningen hittar vi en öppen terrass med spektakulär utsikt perfekt
för måltider med familj och vänner.

Huset har direkt tillgång till Paseo del Canadell och stranden.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information och organisera ett besök
på denna unika fastighet på marknaden.

lucasfox.se/go/cbr35173

Strand, Havsutsikt, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Lekrum, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats

REF. CBR35173

3 750 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  

7
Sovrum  

7
Badrum  

504m²
Planlösning  

183m²
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/cbr35173
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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