
SÅLD

REF. CBR4970

2 200 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Sovrum  

6
Badrum  

510m²
Planlösning  

2.000m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Storslagen modern villa, färdigställd 2016, med
spektakulär utsikt över stränderna Aiguablava och
Fornells på en tomt på 2 000 m².

Enastående designervilla med en byggd yta på 510 m², toppavdelningar och ett
mycket privilegierat läge i ett prestigefylldt bostadsområde på Costa Brava, 5 minuter
från Begur, Aiguablava-stranden och Fornells hamn.

Den underbara trädgården har en veranda och en unik infinitypool samt ett grönt
område framför poolen och anlagda områden som omger huset med lokala växter och
fantastisk utsikt över Aiguablava-stranden och Fornells hamn.

På ingången till huset hittar vi ett underbart rymligt, ljust öppet vardagsrum - matsal
och kök med utsikt över havet och bergen. På denna våning finns också 2 dubbelrum
med eget badrum och gästtoalett.

Nedre våningen rymmer ytterligare 3 dubbelrum med eget badrum, varav 2 har
tillgång till en uteplats, ett spaområde med bastu och gym och tvättstuga och garage.

Villaens fantastiska moderna design gör att det naturliga ljuset kan hällas genom
stora golv-till-tak-fönster och golvvärme och luftkonditionering skapar ett bekvämt
hem när som helst på året.

Oavsett om klienten letar efter en permanent bostad eller ett avundsvärt fritidshus,
representerar denna villa en sund investeringsmöjlighet eftersom den kan hyras ut
under sommarmånaderna och kommer att få värde under åren på grund av brist på
egenskaper av denna typ i Aiguablava .

lucasfox.se/go/cbr4970

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Gym, Parkett,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster
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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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