
PREU REBAIXAT

REF. CBR2913

6.500.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Una de les propietats costaneres més magnífiques de la Costa Brava. Amb una
superfície de 3,6 ha amb dues propietats de luxe, jardins i piscina a prop de Begur,
amb vistes fantàstiques a la badia d'Aiguablava.
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

12
Dormitoris  

12
Cambres de bany  

1.241m²
Plànol  

50.963m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Amb 3,6 hectàrees de finca a la Costa Brava, aquesta
propietat de luxe a Aiguablava disposa de dues
magnífiques cases unifamiliars i de zona enjardinada, i
està a pocs minuts de les platges més properes i de
Begur.

Una de les propietats costaneres més exquisides de la Costa Brava, amb les seves 3,6
ha ubicades a l'exclusiva cala d'Aiguablava, a només 15 minuts de la platja ia poca
distància amb cotxe del centre del bonic poble de Begur. 
La parcel·la disposa de 2 magnífiques cases de luxe, totes dues completament
renovades i en condicions immaculades, amb jardins de gespa, piscina, bosc privat i
vistes al mar. La propietat gaudeix de molta privacitat i disposa de 3 entrades
separades, que proporcionen accés independent a cadascuna de les cases, més un
accés per al personal. 
Les platges més properes d'Aiguablava, Platja Fonda i Fornells, estan a només 15
minuts a peu de la propietat, i s'accedeix a elles mitjançant un sender públic que
creua arbredes del bosc i oliveres veïns. 
Les dues propietats gaudeixen d'orientació sud-est amb magnífiques vistes i les dues
han estat àmpliament renovades amb estil en els últims 5 anys utilitzant materials
d'alta qualitat.

lucasfox.cat/go/cbr2913

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Renovat, Pou, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Amb 3,6 hectàrees de finca a la Costa Brava, aquesta propietat de luxe a Aiguablava disposa de dues magnífiques cases unifamiliars i de zona enjardinada, i està a pocs minuts de les platges més properes i de Begur.

