
VENUT/UDA

REF. CBR4970

2.200.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Aiguablava
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

510m²
Plànol  

2.000m²
Dimensions del terreny

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

Magnífica vila contemporània finalitzada el 2016 i ubicada
en un recinte de 2.000 m², amb espectaculars vistes a les
platges d&#39;Aiguablava i Fornells.

Excepcional vila de disseny amb una superfície construïda de 510 m² i acabats d'alta
gamma, situada en un emplaçament molt privilegiat en una prestigiosa urbanització
de la Costa Brava, a 5 minuts de Begur, la platja d'Aiguablava i el port de Fornells.

Els bonics jardins ofereixen un porxo i una atractiva piscina infinita, així com una
zona de vegetació davant de la piscina. La casa està envoltada de zones enjardinades
amb plantes locals i espectaculars vistes a la platja d'Aiguablava i al port de Fornells.

A la planta d'entrada de la casa trobem un saló-menjador de planta oberta amb
cuina, molt espaiós i lluminós i amb vistes al mar ia la muntanya. També en aquesta
planta hi ha 2 dormitoris dobles amb banys privats i un lavabo de cortesia.

La planta inferior disposa de 3 dormitoris dobles més amb banys privats, 2 d'ells amb
sortida al pati interior. També hi ha un spa amb sauna i gimnàs, un safareig i el
garatge.

Aquesta espectacular vila de disseny modern rep molta llum natural gràcies als
finestrals que van des del terra fins al sostre. A més, la calefacció per terra radiant i
l'aire condicionat fan que aquest habitatge sigui molt acollidora al llarg de tot l'any.

Aquesta propietat és ideal ja sigui com a primera residència o com habitatge de
vacances, ja que representa una bona oportunitat d'inversió al poder llogar durant
els mesos d'estiu. A més, guanyarà valor a mesura que passin els anys a causa de
l'escassetat de propietats d'aquest tipus a Aiguablava.

lucasfox.cat/go/cbr4970

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí, Spa,
Gimnàs, Parquet, Aparcament, Vistes,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
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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