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REF. CBR37651

2 550 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu
Spanien »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17255

6
Sovrum  

7
Badrum  

567m²
Planlösning  

1.150m²
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

Modern villa med infinitypool och panoramautsikt över
havet och bergen till salu i ett bostadsområde i Tamariu.

Denna lyxiga designvilla med panoramautsikt över havet och bergen ligger mellan
städerna Tamariu och Fornells, omgiven av natur.

Det är ett stort och modernt hus, byggt i slutet av 2017, som får naturligt ljus hela
dagen, tack vare sitt oslagbara läge. Eftersom det byggdes på ett berg, vilket har
påverkat husets utformning: dess naturliga form har använts och vissa rum har
fördelats därefter.

Bostadsytan är fördelad på tre våningar.

Bottenvåningen består av en källare och ett garage där en av bergets sluttningar har
använts som vägg, vilket integrerar naturen i utrymmet.

På första våningen finns ett vardagsrum med hemmabio. Den har en glasvägg, vars
bas är upplyst, som vetter mot bergets vägg och låter dig uppskatta dess
klippformationer. På denna våning hittar vi fem sovrum, varav tre med eget badrum
och två som delar badrum. Den har även en tvättstuga.

Slutligen, på övervåningen hittar vi vardagsrummet med ett fullt utrustat öppet kök
och tillgång till terrassen. Dessutom rymmer det ett sovrum med eget badrum och en
toalett som kompletterar huset.

Exteriören erbjuder flera terrasser, ett relaxområde där du kan koppla av med vänner
och familj och en imponerande infinitypool med panoramautsikt över havet.

Huset byggdes med högkvalitativa material och utrustning, inklusive vitvaror, LED-
belysning i hela huset, tvåglasfönster och ett luftkonditioneringssystem i vart och ett
av rummen för att säkerställa din komfort när som helst på året. Den är också
utrustad med hiss och larmsystem, vilket ger extra sinnesro.

Utan tvekan är det en perfekt villa för den som letar efter ett rymligt hem där de kan
njuta av solnedgångarna från vilken terrass eller vilket rum som helst. Ett oslagbart
hem för dig som uppskattar att bo bekvämt hela året.

lucasfox.se/go/cbr37651

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats
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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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