
REDUCERAT PRIS

REF. CBR4020

1 900 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa
Brava
Spanien »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Sovrum  

4
Badrum  

420m²
Planlösning  

629m²
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

Vacker, nybyggd villa med 4 sovrum med pool, på
gångavstånd till den vackra stranden Cala Canyelles.

Modern villa belägen i den prestigefyllda urbaniseringen i Cala Canyelles, nära Lloret
de Mar centrum och med sin egen fritidshamn, utmärkta restauranger och vacker
strand som ligger inom gångavstånd. Villan har utmärkta kvalitetsfinisher och är i
oklanderligt skick då den byggdes 2016.

Fastigheten erbjuder generösa bostadsområden och en topp i köket. Det finns 4
sovrum, varav 3 har eget badrum och omklädningsrum.

Från huset kan vi uppskatta härlig utsikt över havet och klipporna och naturliga
ljusfilter genom de stora fönstren, vilket skapar en trevlig atmosfär inuti. Ytterligare
funktioner inkluderar solpaneler för uppvärmning av vattnet och golvvärme.

Tomten är uppdelad över olika nivåer och är mycket lågt underhåll med flera
terrasser. Dessutom finns det en attraktiv pool med havet i fjärran, vilket skapar en
fantastisk bakgrund. Fastigheten har en hiss.

Ett underbart lyxhem bara 150 meter från en av Costa Bravas vackraste stränder.

lucasfox.se/go/cbr4020

Strand, Havsutsikt, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Öppen spis, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, 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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