
REF. CBR38847

1 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

5
Sovrum  

5
Badrum  

200m²
Planlösning  

860m²
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

Modernt hus med 5 sovrum, med turistlicens, till salu mitt
framför ett stort skogsområde och den vackra Morisca-
viken, i Tossa de Mar.

Några steg från vackra Cala Morisca och mindre än 10 minuter med bil från Tossa de
Mar hittar vi detta underbara moderna hus med 5 sovrum, med spektakulär utsikt
över havet och naturen. Huset, helt renoverat, ligger precis framför ett skogsområde
med tallar och korkekar, en idyllisk plats som erbjuder mycket lugn och ro med
oändliga vägar att utforska.

Huset ligger på en stor tomt på mer än 800 m² och huset är fördelat på två våningar.

Entréplanet består av ett vardagsrum-matrum med underbar utsikt över
omgivningarna och direkt tillgång till terrassen, ett öppet kök, ett rum som för
närvarande fungerar som kontor, en stor tvättstuga, ett skafferi och ett gratis
badrum.

Nattvåningen består av fyra sovrum, alla med eget badrum. Alla sovrum har tillgång
till terrassen där vi hittar en trevlig avkopplingsdel med jacuzzi och sommarkök, även
tillgängligt via en extern trappa.

Huset har värme, luftkonditionering och ett stort garage för flera bilar. Det är en
idealisk fastighet att bo året runt, njuta av under semestern och/eller hyra, eftersom
den har turistlicens.

Kontakta oss för mer information om denna underbara fastighet i hjärtat av Costa
Brava.

lucasfox.se/go/cbr38847

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Turistlicens,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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