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1 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17744

4
Sovrum  

5
Badrum  

312m²
Planlösning  

1.800m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Fantastisk nybyggd lyxvilla i Torremirona Golf and Spa
resort.

Denna lyxvilla ligger i en privilegierad miljö i resorten Torremirona Golf & Spa, i Alt
Empordà-regionen på Costa Brava, med utsikt över golfbanan och med imponerande
utsikt över de snöklädda Pyreneiska bergen.

Torremirona Golf and Spa Resort är en privat utveckling med 24-timmars säkerhet
och kontrollerad tillgång. Fastigheten ligger på en lugn gata med lite trafik och bara
en kort promenad från hotellet, restaurang, cafeteria och klubbhus. Vid ingången till
resorten hittar vi även sport- och spafaciliteter inklusive bastur, gym, inomhuspooler,
tennis- och padeltennisbanor.

Fastigheten ligger på en plan tomt på 1 800 m² som drar nytta av sol hela dagen och
erbjuder den högsta nivån av integritet.

Fastigheten byggdes 2019 i kolonialstil med de allra finaste materialen och ytskikten.
Fastigheten har stora exteriöröppningar med mycket rymliga och ljusa sällskapsytor
invändigt. Fastigheten har högt i tak med träbjälkar som kombinerar kolonialstilen
med moderna trädetaljer. Komfort och välbefinnande är huvudfilosofin för dess
ägare, och huset är helisolerat med dubbla stenväggar och termiska glasfönster med
en luftkammare. Golvet är av massivt åldrat skandinaviskt ek med golvvärme.
Dessutom är fastigheten utrustad med ett hemautomationssystem i hela huset som
kan fjärrstyras och ett aerotermiskt energisystem. Alla rum i huset har
luftkonditionering och koloniala takfläktar.

Ingång till fastigheten genom en massiv trädörr som leder till entréhallen, med ett
stort fönster och utsikt över trädgården utanför. Utanför entrén finner vi det stora
receptionsrummet i öppen planlösning med höga takbjälkar som ger direkt tillgång
till trädgården genom glasdörrar. Här hittar vi ett område för avkoppling runt den
öppna spisen och en separat matplats.

Utanför receptionsrummet hittar vi det rymliga köket på 29 m² som är fördelat runt
en imponerande central ö och utrustat med en vulkanisk sten, en "teppanyaki" grill
och en dubbel induktionshäll i keramik. Dessutom är köket utrustat med ugn,
mikrovågsugn, tallriksvärmare, frys och stor kyl, allt av märket Siemens. Det finns en
separat dörr till utsidan från köket för att tillåta lossning av shopping.

lucasfox.se/go/gir35302

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Dubbla fönster, Bibliotek
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I en annan flygel på bottenvåningen hittar vi övernattningsrummet med 3 dubbelrum,
alla med sitt eget privata badrum med dusch, handfat och toalett. Alla rum har
tillgång till och utsikt över trädgården och poolen. Detta område har även en liten
tvättstuga och ett gästtoalett.

Den första våningen nås från receptionen via en marmortrappa som leder till master
bedroom svit. Här hittar vi en separat studie utöver sovdelen, som båda erbjuder
spektakulär utsikt över Pyrenéerna och golfbanan. Även på denna våning hittar vi det
egna badrummet.

Utanför fastigheten hittar vi den stora och rymliga trädgården med en 12×5,5 m
infinitypool omgiven av tropiska palmer. Den har en jacuzzi, och även en liten
upphöjd yta, inne i poolen som en liten strand för barn, och är utrustad med
nattbelysning i olika färger. Vi hittar även en täckt veranda för uteservering. Hela
trädgården är utrustad med yttre belysning och ett automatiskt bevattningssystem.

Fastigheten erbjuder utomhusparkering för 4 fordon och 2 separata ingångar för bilar.
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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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