
VENUT/UDA

REF. LFCB239

675.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Aiguablava, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

183m²
Plànol

+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

Apartaments de luxe magnífiques en venda amb vistes al
mar de la badia d&#39;Aiguablava, a la Costa Brava |
Garatge privat | Jardí i piscina comunitaris | Acabats de la
més alta qualitat

Aquest nou complex de 12 apartaments de luxe es troba en una de les zones més
privilegiades de la Costa Brava. Les propietats estan situades a l'exclusiu complex
residencial de Ses Falugues a Aiguablava i gaudeixen de vistes al mar i la badia. 
Les propietats, que van ser acabades a l'estiu de 2008, es troben a 500 metres de la
platja més propera i gaudeixen d'acabats de la més alta qualitat. 
Els apartaments disposen de 4 dormitoris i 4 banys amb àmplies terrasses d'entre
82m2 i 243m2. Els apartaments de la planta superior tenen cadascun una terrassa
addicional al terrat i els apartaments de la planta baixa disposen d'una zona de jardí
privat. 
Les propietats compten amb els electrodomèstics de la millor qualitat, seguretat les
24 hores, aire condicionat, calefacció, un garatge de dues places i una piscina
comunitària i jardins. 
Els preus van des de € 975.000. 
Els apartaments 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 la
cosmopolita ciutat de Barcelona, es troba a menys d'1 h 30 min.

lucasfox.cat/go/lfcb239

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Calefacció, Obra nova, Seguretat, Traster,
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.
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