
REF. CBR38328

4 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

6
Sovrum  

7
Badrum  

544m²
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

Lyxig villa med fantastisk utsikt över Cala Canyelles till
salu i Lloret de Mar.

Lucas Fox presenterar detta unika moderna hem, mycket stilrent och med
panoramautsikt. Detta spektakulära hus är utrustat med den senaste tekniken,
designad för att få ut det mesta av dess magnifika utsikt över havet och bergen.

Huset har en yta på cirka 570 m² fördelat på tre våningar. På översta våningen hittar
vi master bedroom med omklädningsrum och eget badrum, två dubbelrum, ett stort
badrum och ett förråd.

På första våningen finns en spektakulär terrass med en infinitypool, ett
vardagsrum/matsal, ett kök i kontorsstil, ett kontor och ett sovrum med ett
omklädningsrum, perfekt för gäster. Dessutom erbjuds ett rymligt badrum med dusch
och en stor tvättstuga.

Slutligen erbjuder bottenvåningen två sovrum med eget badrum, omklädningsrum,
bastu, pool och parkering för 6 bilar.

Högkvalitativa material användes för att avsluta huset, såsom porslinsstengods,
natursten, ekparkettgolv, travertinmarmor, mosaik och träfinish. Aster Cucine-köket
är färdigt i läder och travertin, med sammetsstolar och Cassina-möbler. Badrummen
har regndusch, Flaminia-toaletter och Laufen-badkar. Allt detta med en praktisk och
ekologisk design.

Både interiöra och exteriöra lösningar passar harmoniskt in i miljön. Täckning av
terrasser och markiser är gjorda av trä. Trämarkiserna över fönstren blir när de är
stängda persienner som skyddar mot solen utan att blockera sikten.

Och användningen av en stor mängd glas skapar en mer rymlig och lätt känsla. Och
färgsättningen ger utrymmet djup och rikedom, men samtidigt återhållsamhet.

Huset har en pool i två nivåer, sammankopplad med vattenfall. Poolen är dekorerad
och prydd med natursten och trä.

lucasfox.se/go/cbr38328

Strand, Havsutsikt, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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Huset är sydostläge, så du kan njuta av magnifika soluppgångar när du stiger upp,
med solen som stiger från havet. Grönområdet som syns från huset är en skyddad
nationalpark. Huset ligger ca 5-10 minuters promenad från sandstranden. Det finns
också en liten småbåtshamn och restauranger som erbjuder utsökt medelhavsmat
och en avkopplande atmosfär för sina besökare.

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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