REF. CBR4382

€2,000,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spanien » Costa Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310
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ÖVERBLICK

Rymlig, ljus modern villa med 5 sovrum och en fantastisk
trädgård och pool med utsikt över den vackra stranden
Cala Trons i Montgoda, Lloret de Mar.
Bekvämt beläget i det prestigefyllda Montgoda-området, gångavstånd till centrum av
Lloret de Mar och den pittoreska bukten Cala Trons, hittar vi denna moderna villa,
byggd 2014.
Villan har designats och byggts med högkvalitativa material på en mycket privat 765
m² stor tomt med sensationell utsikt över stranden och det omgivande grönska.
Ingångenivån ger parkeringsplatser för 2 eller 3 bilar och leder oss in i huset via en
trevlig entré. Utöver detta hittar vi ett stort vardagsrum - matsal med ett öppet, fullt
utrustat kök med avancerade apparater. Detta vardagsrum ansluter sig till den väl
underhållna trädgården med sin underbara pool och panoramautsikt över havet.
Trädgården har ytterbelysning och ett automatiskt vattensystem. Även på
bottenvåningen hittar vi ett badrum, en sovrumsvit och ytterligare två sovrum som för
närvarande används som gym och studie.
På övervåningen är master sviten med badrum, omklädningsrum och tillgång till en
terrass, samt ytterligare ett sovrum med dubbelsäng med badrum. En hiss tar oss
sedan upp till takterrassen med dess fantastiska chill out-område och oavbruten
utsikt över stranden, havet och bergen.
Fastigheten har många specialfunktioner som solpaneler för uppvärmning av vatten,
trägolv, dubbelglasade fönster, golvvärme, larm och hemmeautomationssystem, en
underbar bastu på baksidan av fastigheten och hydromassagebad i master suite.
En utmärkt modern villa på Costa Brava, bara 50 minuter från Barcelona.
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lucasfox.se/go/cbr4382
Havsutsikt, Swimming pool, Trädgård,
Garagem privada, Gym, Hiss, Balkong,
Chill out plats, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Uppvärmning
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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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