
SÅLD

REF. LFCB709

4 300 000 € Hus/Villa - Såld
En elegant lyxig första raden Aiguablava fastighet att köpa med direkt tillgång till
stranden i en av Costa Bravas vackraste och mest exklusiva vikar
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Sovrum  

6
Badrum  

527m²
Planlösning  

2.200m²
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

Modernt 5-sovrums hus | Fantastisk havsutsikt | Direkt
tillgång till stranden | Saltvattensinfinitypool | Dubbel
garage | Oslagbart läge i ett exklusivt, privat
bostadsområde

Denna utsökta Costa Brava fastighet på första raden att köpa ligger med utsikt över
den idylliska Aiguablava bukten i ett privat bostadsområde med endast 4 andra
angränsande bostadsfastigheter, och är en av de få fastigheter i Costa Brava som har
direkt tillgång till stranden.

Huset är beläget i lugna, natursköna omgivningar, med obruten utsikt över bukten -
utan tvekan en av de bästa tomterna på Costa Brava-kusten. I slutet av tomten finns
en stig som leder direkt till stranden nedanför. Härifrån kan man följa den kustnära
vägen till det exklusiva Aiguablava Hotellet i en riktning och till den pittoreska
Aiguablava stranden i den andra.

Denna fantastiska Begur lyxfastighet att köpa byggdes 2008 och har byggts till en
mycket hög standard med stor omsorg och med fokus på detaljer. Bostadsområdet är
helt privat och kan endast nås med säkerhetskod.

lucasfox.se/go/lfcb709

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering
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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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