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6
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DESCRIPCIÓ

Villa excepcional davant del mar en una gran parcel a
Aiguablava a la Costa Brava.

Aquest habitatge clàssica d'estil mediterrani davant del mar es troba a Aiguablava,
una de les badies més sol·licitades de la Costa Brava. Compta amb accés directe a un
camí costaner ia una badia bonica i petita just davant de l'habitatge. La vila, que
gaudeix d'una privacitat total, està construïda en una gran parcel·la de gairebé 6.000
m2, amb un gran jardí amb gespa i piscina.

L'habitatge, construïda el 1975, ha passat de generació en generació en la mateixa
família i s'ha posat per primera vegada a la venda.

La vila es distribueix en tres plantes i consta de 6 dormitoris i 5 banys, més els
dormitoris del personal que es situen al soterrani. La sala d'estar principal i el
menjador formal també estan en aquesta planta i compten amb unes vistes al mar
excepcionals i sortida directa a una gran terrassa coberta. Un saló / sala de jocs amb
accés al jardí completa aquesta planta.

A la primera planta, destaca el dormitori principal amb bany privat, que gaudeix de
grans finestres que capturen unes vistes espectaculars al mar. En aquest nivell hi ha
altres quatre dormitoris, 2 dels quals tenen bany privat i 2 que comparteixen un
bany. La casa es conserva en bon estat, tot i que podria arribar al seu màxim
potencial amb algunes actualitzacions en els banys i la cuina.

Gràcies a la mida de la parcel·la, l'habitatge gaudeix d'una bona privacitat i la seva
orientació sud-est garanteix que l'habitatge rebi llum solar al llarg de tot el dia.
L'àrea de la piscina amb cuina d'estiu està situada a la part més al sud de la parcel·la,
el lloc ideal per per gaudir de belles vistes i capvespres.

Hi ha un gran espai d'aparcament amb capacitat per a almenys 6 cotxes a la calçada
d'entrada, així com un garatge privat de 2 places al soterrani.

lucasfox.cat/go/cbr6027

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Parquet, Aparcament, Vistes, Pou,
Llicència turística, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, 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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