
SÅLD

REF. CBR5017

4 950 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Sovrum  

5
Badrum  

449m²
Planlösning  

2.551m²
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

Spektakulär villa vid havet i en av Costa Bravas mest
eftertraktade och exklusiva bostadsområden.

Modern villa på 449 m² på ett dramatiskt läge på klippan, 95 meter över havet i ett av
Costa Bravas mest exklusiva bostadsområde och med några av de mest hisnande 180
graders panoramautsikt över havet över hela kusten. Den pittoreska kuststaden Sant
Feliu de Guixols med alla dess bekvämligheter ligger bara 5 km bort och det finns en
liten stig som leder från huset ner till havet.

Byggd år 2000 och designad av arkitekt Jordi Garcés, har villan terrasser på fram- och
baksidan omgivna av branta klippor och tallar med havet nedanför. En djupblå pool
ligger på husets havssida och har en glasvägg från golv till tak som ger en spektakulär
funktion när du går nerför trappan inuti huset.

På entréplanet hittar vi ett öppet vardagsrum - matsal och kök med fantastisk
havsutsikt. Härifrån har vi tillgång till den stora terrassen med poolen

Den nedre nivån rymmer ett mottagningsområde som förbises av poolväggens
glasvägg och sovrummen. På ena sidan av väggen finns master-sviten som består av
ett stort dubbelrum med vacker havsutsikt och tillgång till en privat terrass med
utedusch, ett klädkammare, ett stort badrum med badkar - alla njuter av spektakulär
utsikt och en Gym. I gästsovrummen finns ett dubbelrum med eget badrum och
ytterligare 2 sovrum som delar badrum. Alla sovrum har havsutsikt.

Förutom att erbjuda god hyrespotential, skulle detta göra ett exceptionellt fritidshus
för någon som värdesätter lugn, avskildhet och havet. Perfekt för ett par eller en
familj med äldre barn.

lucasfox.se/go/cbr5017

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
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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