
VENUT/UDA

REF. CBR12148

14.000.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 12 dormitoris en venda a Aiguablava
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

12
Dormitoris  

12
Cambres de bany  

1.377m²
Plànol  

12.249m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Finca exquisida davant del mar en un recinte de 1,2
hectàrees amb unes vistes al mar impressionants en
venda a Aigua Blava.

Aquest habitatge espectacular gaudeix d'una ubicació perfecta en un promontori
privat entre dues platges a Aigua Blava, amb vistes espectaculars al mar ia una de les
zones més sol·licitades de la Costa Brava.

La preciosa parcel·la de 1,2 hectàrees disposa d'accés directe a les badies d'Aigua
Blava i de Port d'Esclanyà, amb senders que travessen els boscos de pins i
desemboquen a la platja.

La finca compta amb capacitat per allotjar 24 persones en 3 edificis: l'habitatge
principal, el pavelló de convidats de 3 dormitoris i l'habitatge independent de 2
dormitoris que presideix l'impressionant entrada de la finca i condueix a un pati
envoltat de buguenvíl·lees.

La residència principal ha estat decorada per la dissenyadora d'interiors Estrella
Salietti amb un gust exquisit i es beneficia de característiques com una sala de
recepció doble que s'obre a un porxo amb revestiment de fusta i una escala de cargol
que condueix a la zona dels dormitoris.

El dormitori principal de 62 m² disposa de vestidor, un jacuzzi i d'unes vistes
impressionants des del jardí a la platja de Aigua Blava. Les vistes també es poden
gaudir des dels 3 dormitoris amb bany privat, un de les quals té la seva pròpia
terrassa privada.

La planta baixa de l'habitatge principal consta de 2 dormitoris més i d'una gran àrea
de jocs amb pista de ball i bar.

El pavelló de convidats al costat de l'habitatge principal presenta tres dormitoris amb
bany privat i una àmplia zona chill-out. Ofereix vista sobre els excel·lents jardins amb
una gran piscina i una terrassa de 16,5 x 6 m, una olivera mil·lenària, cedres i pins
madurs. Diverses passarel·les condueixen a la mar a través de miradors des dels
quals podrà gaudir de vistes al impressionant entorn natural.

L'habitatge independent es beneficia de 2 dormitoris amb saló i cuina. Hi ha un gran
garatge per a 4 cotxes i més espai d'estacionament amb capacitat per a 10 vehicles.

lucasfox.cat/go/cbr12148

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Sostres alts,
Parquet, Aparcament, Vestidor, Traster,
Seguretat, Safareig, S'accepten mascotes ,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Cinema domèstic, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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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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	Finca exquisida davant del mar en un recinte de 1,2 hectàrees amb unes vistes al mar impressionants en venda a Aigua Blava.

