
VENUT/UDA

REF. LFCB1185

550.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Propietat adossada de 4 dormitoris a la venda a Aiguablava.
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

220m²
Edificats  

74m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Espectaculars cases adossades amb increïbles vistes a la
cala d'Aiguablava de la Costa Brava. Disposen de jardí
privat, terrassa i pati, a més de piscina comunitària, un
ampli soterrani, acabats d'alta gamma i garatge privat.

Aquesta promoció d'obra nova de 4 luxoses cases adossades està situada en una de
les zones més privilegiades de la Costa Brava. Les propietats de 3 nivells estan
ubicades a l'exclusiva urbanització de Ses Falugues a Aiguablava i gaudeix de
precioses vistes al mar ia la cala des de la majoria de les estades i terrasses. 
Les modernes propietats, construïdes en 2009, són a 500 m de les platges més
properes i han estat realitzades amb acabats de la més alta qualitat. 
Les cases disposen de 4 dormitoris i 4 cambres de bany, a més de jardí privat i
terrasses. Tenen, també, un pati i un gran soterrani, ideal com a sala de jocs, cinema
domèstic o per a ser transformat en un altre dormitori. 
Les propietats estan equipades amb una cuina de qualitat amb electrodomèstics,
servei de seguretat les 24 hores, aire condicionat, calefacció, garatge privat i una
piscina comunitària i gran jardí en el qual gaudir de les impressionants vistes del
mar. 
Les cases adossades són a només 500 metres de la platja ia 2 km de la bonica
població medieval de Begur. Girona i el seu aeroport internacional és a només 40
minuts i trobem la cosmopolita ciutat de Barcelona a menys de 1h i 30 minuts.

lucasfox.cat/go/lfcb1185

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat,
Servei de consergeria , Llum natural,
Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Calefacció, Seguretat,
Vistes
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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.

REF. LFCB1185

550.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Propietat adossada de 4 dormitoris a la venda a Aiguablava.
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

220m²
Edificats  

74m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat

	Espectaculars cases adossades amb increïbles vistes a la cala d'Aiguablava de la Costa Brava. Disposen de jardí privat, terrassa i pati, a més de piscina comunitària, un ampli soterrani, acabats d'alta gamma i garatge privat.

