
VENUT/UDA

REF. LFCB709

4.300.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Propietat de luxe a primera línia de mar en venda a Aiguablava, amb accés directe
a la platja, ubicada en una de les badies més boniques i exclusives de la Costa
Brava
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

527m²
Edificats  

2,200m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Casa de 5 dormitoris d'estil contemporani | vistes
sensacionals al mar | accés directe a la platja | piscina
infinita d'aigua salada | garatge de 2 places | increïble
ubicació en una urbanització privada i exclusiva

Aquesta exquisida propietat a primera línia de mar en venda a la Costa Brava gaudeix
de vistes a la idíl·lica badia d'Aiguablava, situada en una urbanització privada de
només 4 propietats més. Aquesta és una de les poques propietats de la Costa Brava
que tingui accés directe a la platja. 

La casa es troba en una de les millors ubicacions de la Costa Brava, per les vistes que
té de tota la badia. Al final de la parcel·la, hi ha un camí que duu directament a la
platja. Des d'aquí, també hi ha un camí que duu a l'exclusiu Hotel Aiguablava, cap a
un costat, i cap a l'altra, duu a la platja d'Aiguablava.

Aquesta excel·lent propietat de luxe en venda a Begur es va construir el 2008 amb
acabats d'alta qualitat i amb molta cura en tots els detalls. La urbanització és
completament privada i només s'hi pot accedir a través d'un codi de seguretat.

lucasfox.cat/go/lfcb709

A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Aparcament
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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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