
SÅLD

REF. LFCB691

1 595 000 € Hus/Villa - Såld
Superb Costa Brava lyxvilla att köpa i ett exklusivt bostadsområde nära staden
Begur med fantastisk panoramautsikt över Aiguablava bukten
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

7
Sovrum  

6
Badrum  

580m²
Planlösning  

1.500m²
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

Enastående lyxvilla i Begur till salu | Renoverades helt
2010 | 7 sovrum, 6 badrum | Privat uppvärmd pool | Hiss |
Magnifik havsutsikt

Detta magnifika, unika, lyxhus att köpa på Costa Brava ligger i ett exklusivt
bostadsområde i söderläge nära staden Begur med underbar panoramautsikt över
den lyxiga Aiguablava bukten.

Beläget i ett av Costa Bravas mest exklusiva, eftertraktade och natursköna områden,
har fastigheten 7 sovrum (4 med badrum och 2 med fristående kök) samt sex badrum.

Fastigheten gick igenom en omfattande renovering till hög standard så sent som
2010/11, inklusive nya värme- och luftkonditioneringssystem, helt nya maskiner till
den uppvärmda poolen och installation av en hiss med tillgång till alla tre plan i
huset.

Huset ligger på en stor sluttande tomt på över 1500 m2 och har dramatisk
panoramautsikt över Costa Brava kusten.

Fastigheten har en stor uppvärmd pool och ett fullt utrustat sommarkök vid poolen
med skuggad matplats.

Villan erbjuder också flera terrasser där man kan njuta av den sensationella
havsutsikten i söderläge.

Det finns markparkering för tre bilar och ett privat garage.

Under den täckta parkeringen finns ytterligare utrymme (ca 20 m2), som lätt kan
omvandlas till ett extra spelrum/bar med underbar havsutsikt.

Detta är en enastående Costa Brava lyxfastighet till försäljning i ett av de mest
eftertraktade områdena på Costa Brava och skulle vara perfekt som semesterhem
eller permanent bostad.

lucasfox.se/go/lfcb691

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
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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