REF. CBR35777

4.700.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Aiguablava, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17255

6

7

1.398m²

3.681m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Impressionant finca a Aiguablava amb increïbles vistes al
mar i excel·lent orientació sud. Una de les finques més
exclusives de tota la Costa Brava.
La finca, que gaudeix de lluminositat durant tot el dia i de molta privadesa gràcies a
la seva orientació sud, s'ubica al vessant d'una muntanya, sobre un terreny de 3700
m² semi-plànol situat en un lloc privilegiat, a uns 90 m sobre el nivell del mar i amb
precioses vistes panoràmiques des de pràcticament tots els racons. A la vegada, té
fàcil accés a totes les platges de la zona (Platja Fonda, Cala de Fornells i Cala
d'Aiguablava) i al poble de Begur, situat a 3 minuts amb cotxe.
Es compon d´una vila principal d´estil mediterrani amb sis dormitoris. La construcció
data dels anys 70, però s'ha reformat i modernitzat amb el temps. Aquesta vila, de
832 m2 de superfície més 177 m² de terrasses i 120 m² de porxos, gaudeix d´unes
vistes increïbles al mar i als seus voltants.
D´altra banda, trobem una casa independent de 200 m² per a convidats o personal de
servei amb magnífiques vistes al mar i orientació sud, a més d´entrada independent i
garatge propi. En aquest cas, seria convenient fer una reforma a l'interior.
La finca disposa d´un jardí extens i cuidat amb gespa, oliveres, flors i abundant
vegetació. Té diverses zones de relaxació, una piscina de 90 m², zona de gandules,
cambra d'instal·lacions i vestidors.
La calefacció de la propietat és per radiadors de gasoil.
No dubteu a contactar-nos si voleu més informació i concertar una visita a aquesta
exclusiva propietat única a la zona.
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costabrava@lucasfox.com
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya

lucasfox.cat/go/cbr35777
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Traster, Safareig,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
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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