REF. CBR15853

2.345.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 5 dormitoris en venda a Sa Riera / Sa Tuna, Costa
Brava
Espanya » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

5

4

458m²

864m²
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Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava amb preus des de
1,790,000 €
Albacsari Villas és una exclusiva promoció d´obra nova amb viles de luxe ubicades en
una urbanització tancada privada. Albacsari Villas se situa en una ubicació
impressionant a un dels llocs més pintorescos de la Costa Brava, envoltada de
boscos de pins i amb impressionants vistes al mar, des de la badia de Pals cap a les
illes Medas, la costa del Baix Empordà i més enllà , incloent l'escarpat Cap de Creus.
Albacsari Villas és a només 15 minuts a peu de l'encantador poble pesquer de Sa
Riera, amb la seva preciosa platja de sorra, ia només 10 minuts amb cotxe de la
bonica localitat de Begur, amb els seus carrers medievals, botigues i restaurants.
Albacsari Villas es troba en un antic planter en un turó amb vistes a Sa Riera. Les
vil·les ofereixen un estil contemporani amb èmfasi en el luxe i el confort, combinant
perfectament l'arquitectura i la natura mitjançant la incorporació al disseny de les
pedres originals del planter. Les vil·les tenen acabats d'alta qualitat amb materials
excepcionals i tecnologia d'avantguarda.
Els exteriors de les viles es combinen harmoniosament amb l'entorn natural,
utilitzant colors terrosos i pedra natural. Els jardins estan dissenyats amb pedra de
pedrera local per barrejar-se amb els colors de la natura, i estan decorats amb
plantes de fulles platejades que adornen les parets de pedra seca natural en
pendent, que ofereixen un contrast impressionant amb les terrasses de terra
reforçada.
Cada vila disposa de la seva piscina privada i zona d'aparcament. El disseny interior i
els acabats es poden ajustar a petició del comprador.
Contacti amb nosaltres per a més informació.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Seguretat, Sistema domòtic, Vistes
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya

