
SÅLD

REF. LFCB239

675 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

4
Sovrum  

4
Badrum  

183m²
Planlösning

+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

Fantastiska lyxlägenheter till salu med fantastisk
havsutsikt över bukten Aiguablava på Costa Brava | Privat
garage | Gemensam trädgård och pool | Hög
kvalitetsfinish

Denna utveckling av 12 lyxlägenheter ligger i ett av de mest privilegierade områdena
på Costa Brava. Fastigheterna ligger i den exklusiva bostadsutvecklingen Ses Falugues
i Aiguablava och njuter av vacker havsutsikt över bukten från alla rum och terrasser.

Fastigheterna, byggda 2008, ligger inom 500 meter från närmaste strand och är
färdiga till en hög standard.

Lägenheterna har 4 sovrum och 4 badrum med stora terrasser från 82m2 till 243m2.
Lägenheter på översta våningen har en extra takterrass medan lägenheten på
bottenvåningen har en privat trädgårdsyta.

Fastigheterna har högkvalitativa köksapparater, 24-timmars säkerhet,
luftkonditionering, uppvärmning, ett 2-bil garage och en gemensam pool och
trädgårdar.

Priserna är 800 000 euro för lägenheter på bottenvåningen och 850 000 euro för
lägenheter på första våningen.

Lägenheterna ligger bara 500 meter från stranden och en 2 km bilresa till den vackra
medeltida staden Begur. Girona och dess internationella flygplats ligger bara 40
minuter bort och den kosmopolitiska staden Barcelona mindre än 1 timme och 30
minuter.

lucasfox.se/go/lfcb239

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering, Förråd
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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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