
REF. CBR36057

2 950 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 11 Sovrum till salu i Blanes, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Blanes »  17300

11
Sovrum  

9
Badrum  

3.250m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Stor villa till salu på toppen av Cala Sa Forcanera, bredvid
Marimurtras botaniska trädgård och hamnen i Blanes.

Majestätisk villa i ett privilegierat läge i Blanes, med utsikt över havet och den
berömda botaniska trädgården Marimurtra, omgiven av grönområden, med
spektakulär utsikt över havet och hamnen i Blanes. Dessutom ligger det inom
gångavstånd från staden och hamnen i Blanes.

Huset har sol hela dagen, tack vare sin orientering, med en stor fasad. Den har en
trädgård på tre nivåer med cirka 2 500 m², med fruktträd, olivträd och annan
vegetation som är typisk för Medelhavsområdet.

Huset består av ett huvudhus, plus tre andra parhus praktiskt taget identiska med
varandra, två parkeringsytor, ett gammalt vattentorn och flera entréer.

Huvudbyggnaden är en stor 450 m² villa som är fördelad på bottenvåningen, första
våningen och semi-källaren. Bottenvåningen har ett stort vardagsrum-matsal, ett
vardagsrum med öppen spis och tillgång till en stor 50 m² stor terrass som omger
husets hörn och erbjuder havsutsikt och tillgång till trädgården. Den har även ett kök
och en stor hall. Den övre våningen har två sovrum, ett badrum och en 20 m² stor
terrass. Vid en trappa går vi ner till halvkällarplanet som används som garage.

De tre små husen som är knutna till huvudbyggnaden är praktiskt taget likadana och
har varsin egen ingång. De är fördelade i en entré, ett kök, ett vardagsrum med öppen
spis, en 5 m² stor terrass med havsutsikt och i den nedre delen, sovrummen.

Tomten har en veranda med fyra parkeringsplatser och under huvudhuset finns ett
halvöppet garage med plats för ytterligare fem bilar. Huset har ett stentorn, med ett
förråd, en tvättstuga och ett badrum med dusch under tornet.

Detta hus har utmärkta attraktioner som dess läge, orientering och markens
dimensioner. Även om det är i ett gott bevarandetillstånd kräver det uppdaterings-
och förbättringsarbete för att öka gårdens potential. För närvarande har den ingen
pool, men det finns utrymme och möjlighet att göra det.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/cbr36057

Strand, Havsutsikt, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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