
REF. CBR38846

8 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 10 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

10
Sovrum  

10
Badrum  

1.000m²
Planlösning  

1.388m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Exceptionell villa vid stranden till salu på en tomt med
direkt tillgång till stranden i Santa María de Llorell, på
Costa Brava.

Detta klassiska strandhus i medelhavsstil ligger i Santa Maria de Llorell, en av de
mest eftertraktade vikarna på Costa Brava. Den har direkt tillgång till en kuststig och
en trevlig liten strand precis framför huset. Villan har ett oslagbart läge, eftersom den
har direkt tillgång till den granulerade sandstranden, och den är också byggd på en
stor tomt på nästan 1400 m², med en trädgård med gräsmatta och pool.

Gården består av flera byggnader. Först och främst finns huvudvillan, stor och rymlig
med öppen utsikt, fem sovrum med två privata badrum och direkt tillgång till
trädgården med pool och grillplats. En annan byggnad ligger på strandnivå och har
ett tvårumshus där det viktigaste är utsikten och närheten till havet. I samma område
finns ett av garagen med direkt tillgång från stranden, perfekt för parkering av
småbåtar och vattenskoter. Och slutligen, precis vid ingången till gården, har vi ett
relativt nyrenoverat hus som har ett vardagsrum med kök och tre dubbelrum.

Huvudhuset och huset på strandnivå byggdes 1975 och komplexet är för första
gången till salu.

Huvudvillan är fördelad på två våningar och består av fyra sovrum och fem badrum.
På bottenvåningen hittar vi det stora vardagsrummet, som leder till ett kontor med
öppen spis, och den formella matsalen. Båda har enastående havsutsikt och direkt
tillgång till poolen, trädgården och grillplatsen.

På första våningen sticker det stora sovrummet med eget badrum ut, som har stora
fönster som har en spektakulär utsikt över havet. På denna våning finns tre andra
sovrum med privata badrum. De har alla en stor terrass med spektakulär utsikt.

Huset hålls i gott skick, även om det skulle kunna nå sin fulla potential med några
uppdateringar i badrum och kök.

Strandhuset består av ett vardagsrum med öppen spis och direkt tillgång till
terrassen med öppen utsikt över havet, dubbelrummet ligger på samma nivå och har
tillgång till samma terrass. Huset har ett litet och funktionellt kök och ett litet
sovrum. Det finns ett dubbelt badrum som betjänar båda sovrummen. Det finns en
stor brygga vid foten av stranden för flera båtar och även vattenskoter.

lucasfox.se/go/cbr38846

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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Det senaste huset byggdes nära huvudentrén och ligger på tomtens högsta punkt.
Den har ett hus fördelat på ett kök öppet mot vardagsrummet, en terrass med utsikt i
den övre delen och i den nedre delen av huset finns tre sovrum med tre badrum.

Huset har ett garage för tre stora bilar och det finns även flera täckta utrymmen för
att parkera totalt tre bilar till.

Tack vare tomtens storlek åtnjuter huset ett bra avskildhet och dess söderläge som
garanterar att huset får solljus hela dagen. Poolområdet med sommarkök ligger i den
centrala delen av tomten, den idealiska platsen att njuta av vackra vyer och
solnedgångar.

Kontakta oss för mer information.
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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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