
VENUT/UDA

REF. CBR25967

1.950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Aiguablava
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

503m²
Plànol  

1.432m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa de 5 dormitoris amb boniques vistes a la
mar situada en una urbanització privada i tancada a
Aiguablava, Costa Brava.

Una meravellosa habitatge de 5 dormitoris, 5 banys, amb vistes a la mar en venda en
una de les poques urbanitzacions privades de la Costa Brava. La casa està construïda
en dos nivells i es troba en un recinte de més de 1.400 m² amb piscina privada i jardí
amb gespa.

Situada a Aiguablava, un dels llocs més exclusius de la Costa Brava, l'habitatge
gaudeix de fantàstiques vistes panoràmiques a la mar i està a poc més d'1 km de la
impressionant platja d'Aiguablava i els seus magnífics restaurants a peu de platja,
així com a tot just 4 km de la bonica població de Begur.

Construïda en 2012, compta amb 358 m² de superfície habitable, a més d'un garatge a
nivell de carrer de 55 m² i un gran porxo cobert per menjar a l'aire lliure. La
urbanització va ser dissenyada pel cèlebre arquitecte Javier Barba i s'integra
perfectament en l'entorn natural que l'envolta.

La planta baixa s'obre directament a l'porxo cobert ia la terrassa, amb espectaculars
vistes a la mar. En aquest mateix nivell trobem una moderna cuina totalment
equipada amb barra d'esmorzar, un menjador i una segona sala de recepció,
actualment utilitzada com home cinema. També hi ha un dormitori amb bany privat i
un safareig.

La primera planta acull altres quatre dormitoris dobles amb bany privat, tots amb
vistes a la mar, i una fantàstica terrat amb excepcionals vistes a la cala d'Aiguablava.

Es tracta d'una oportunitat única per adquirir una casa d'alta qualitat en una
urbanització privada i tancada en una ubicació privilegiada de la Costa Brava.

lucasfox.cat/go/cbr25967

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Safareig, Obra nova,
Llicència turística, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat
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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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