
SÅLD

REF. CBR6557

950 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17250

5
Sovrum  

4
Badrum  

534m²
Planlösning  

2.110m²
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

534m² villa till salu intill Begur, med en rymlig trädgård
med en infinitypool och spektakulär utsikt över havet och
kullarna.

Vi hittar denna stora villa med en stor trädgård och en infinitypool på ett avundsvärt
läge, i ett lugnt bostadsområde bredvid Begur och mycket nära Costa Bravas finaste
stränder. Denna plats erbjuder det bästa från båda världar; lugn och ro och enkel
tillgång till alla nödvändiga tjänster för en bekväm livsstil vid havet.

Det är en modern villa som byggdes 1965 och renoverades 2007. På bottenvåningen
hittar vi ett rymligt vardagsrum - matsal med modern eldstad och tillgång till en
fantastisk terrass med fantastisk utsikt över havet, Calella de Palafrugell och Palamós
stränder och de omgivande kullarna. Vi hittar 4 sovrum och 3 badrum på denna nivå,
varav ett är ett badrum i sovrummet.

Den första våningen erbjuder en stor studio med havsutsikt och en vacker terrass
som för närvarande används som ett studie- / biografrum men kan omvandlas till en
stor svit med badrum eller ytterligare två sovrum med dubbelsäng med badrum.

På nedre bottenvåningen hittar vi ett rymligt garage för 3-4 bilar och ett grovkök, ett
service-sovrum med badrum och separat ingång.

Ytterligare funktioner inkluderar luftkonditionering; uppvärmning, ursprungliga
historiska element som dekorativt stengods och moderna fönster med dubbla glas
med högkvalitativa aluminiumsnickerier och ett vattenmjukgöringssystem.

Ett fantastiskt rymligt hem på Costa Brava och en sund investeringsmöjlighet med
tanke på efterfrågan på stora, moderna hus med en pool för korttidshyra under
högsäsongen.

lucasfox.se/go/cbr6557

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Exteriör
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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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