
REF. CBR10799

2.750.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 6 dormitoris en venda a Aiguablava, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

6
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

510m²
Plànol  

2.000m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;obra nova en venda en un dels millors
complexos residencials de la Costa Brava.

Espectacular vila d'obra nova amb impressionants vistes a la mar, des de Tamariu cap
a la cala d'Aiguablava. Es troba en un emplaçament en un dels millors complexos
residencials de la Costa Brava. Aquest complex és privat i només poden accedir els
residents, a més ofereix servei de consergeria i vigilància per a total seguretat.
Aiguablava és una de les zones més sol·licitades de la Costa Brava, aquesta propietat
es situa molt a prop de la cala i d'excel·lents restaurants, a només 5 minuts amb
cotxe de centre de Begur.

Aquest habitatge d'obra nova gaudeix d'acabats de la millor qualitat. Es condiciona
en 2 plantes, la planta principal disposa d'un espai de planta oberta amb
espectaculars vistes a la mar i la muntanya. Aquest espai inclou l'ampli saló amb llar
de foc, el menjador i la cuina totalment equipada, tot amb accés a la piscina i al jardí,
a més de la terrassa coberta, ideal per menjar a l'aire lliure. Aquesta planta també
consta de 4 dormitoris, tots amb bany privat amb dutxa, 3 amb accés a jardí i 1 amb
vestidor. Un lavabo de cortesia completa aquesta planta.

La planta inferior disposa d'un gran saló perfecte per home cinema o sala de jocs.
També hi ha 2 dormitoris amb banys privats i sortida a una terrassa interior. Cal
destacar d'aquest habitatge el seu spa amb sauna finlandesa, 2 dutxes i una cambra
de bany. Hi ha la possibilitat d'instal·lar un gimnàs.

Algunes característiques addicionals inclouen calefacció per terra radiant, aire
condicionat i calefacció, alarma perimetral i garatge tancat per a 2 cotxes. També
consta d'una zona d'aparcament exterior amb capacitat per a 3 cotxes.

Ideal com a primera o segona residència. Excel·lent opció per a inversors donada la
seva ubicació a la millor zona de Begur, amb una gran demanda de lloguers.

lucasfox.cat/go/cbr10799

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Zona chill-out, Vestidor, Traster, Seguretat,
Sala de jocs, Safareig, Parc infantil,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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