
REF. CBR8608

2 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Blanes, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Blanes »  17300

7
Sovrum  

6
Badrum  

490m²
Planlösning  

1.131m²
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

Första raden villa till salu i Blanes med direkt tillgång från
tomten till den fantastiska Cala Sant Francesc stranden.
En mycket speciell plats med ett 5 sovrum 5-badrums
huvudhus och en 2-rums, 2-badrums-gästlägenhet på
översta våningen.

Denna fastighet i medelhavsstil ligger i Cala Sant Francesc bostadsområde, vid
stranden, i ett mycket lugnt område i detta exklusiva stadsdel på Costa Brava.

Denna fastighet ligger i ett privilegierat bostadsområde med 24-timmars bevakning,
ett gemensamt område med pool och tennis och padelbanor.

Huset, byggt 1984, har en oslagbar plats och fantastisk havsutsikt. Den har en
medelhavshage med en 65 m² privat pool och direkt tillgång till stranden som ligger
bara 20 meter bort. Det finns en grillplats och täckt veranda på cirka 80 m² vilket är
idealiskt för trädgårdsfester.

Bottenvåningen i huset öppnar sig genom entrén och leder vidare till matsalen och
vardagsrummet, både med tillgång till terrassen, gästbadrum, separat kök med
tillgång till trädgården och service sovrum och badrum .

På första våningen möter vi 1 sovrums svit och 3 sovrum med 2 delade badrum och
flera terrasser.

På andra våningen finns en 2-rumslägenhet med 1 delat badrum som är idealiskt för
gästerna.

Vidare finns en bilaga med ett badrum och ett rum som för närvarande används som
bar / vinkällare. Parkering finns för 2 bilar.

Med en del modernisering kan den här rymliga fastigheten bli ett utmärkt familjehus
eller fritidshus i en sensationell strandläge på Costa Brava.

lucasfox.se/go/cbr8608

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
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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	Första raden villa till salu i Blanes med direkt tillgång från tomten till den fantastiska Cala Sant Francesc stranden. En mycket speciell plats med ett 5 sovrum 5-badrums huvudhus och en 2-rums, 2-badrums-gästlägenhet på översta våningen.

