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DESCRIPCIÓ

Villa moderna de 4 dormitoris amb vistes panoràmiques
al mar i un fantàstic jardí pla amb piscina, en venda en
una de les millors urbanitzacions de Begur. Recentment
renovada i en excel·lent estat.
Villa amb un disseny avantguardista i vistes panoràmiques al mar ia les muntanyes,
situada a la prestigiosa urbanització Casa de Camp, a Begur. La propietat es troba en
una magnífica parcel·la de 1.421 m² amb un jardí i una moderna piscina allargada. La
vila, orientada cap al sud, va ser construïda el 1998 i renovada el 2011, amb el que es
presenta en un estat impecable i llista per entrar a viure.
La planta principal disposa d'un gran saló-menjador amb llar de foc de disseny i
vistes panoràmiques al mar, i unes portes corredisses permeten obrir la sala cap a la
meravellosa terrassa amb zona chill-out, el jardí i la piscina. Aquesta gran terrassa
coberta també gaudeix d'un agradable espai per menjar fora, amb altaveus per posar
música a l'exterior i fer la vetllada més agradable.
En aquesta planta també hi trobem un ampli saló independent que pot usar-se com a
sala de televisió o cinema, o sala de lectura, per exemple. L'espaiosa cuina amb vista
sobre el jardí i al mar, i està totalment equipada amb electrodomèstics d'alta gamma,
un rebost i una barbacoa interior.
A continuació trobem un lavabo de cortesia, la sala de màquines, un dormitori doble
amb armaris encastats, un dormitori amb bany privat i vestidor, un despatx o
dormitori i una cambra de bany complet amb banyera. El despatx també té accés
directe al jardí i la piscina.
A la planta superior, pujant a mig nivell, vam arribar a un garatge de 2 places i un
traster. També hi ha el dormitori principal amb bany privat amb dutxa, vestidor i
sortida a una agradable i privada terrassa-solàrium amb magnífiques vistes al mar. A
més, aquest dormitori disposa d'aire condicionat.
Aquesta luxosa habitatge disposa de calefacció, una porta d'entrada amb
comandament a distància, finestres d'alumini amb doble vidre, sistema d'alarma, reg
automàtic al jardí i caseta per a eines a l'exterior.
Un habitatge elegant, moderna i luxosa a pocs minuts de Begur i de les millors
platges de la Costa Brava.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Gimnàs,
Llum natural, Parquet, Aire condicionat,
Alarma, Barbacoa, Calefacció,
Cinema domèstic, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Renovat, Safareig, Sala de jocs,
Traster, Vistes, Zona chill-out

REF. CBR6404

€1,095,000 Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Aiguablava
Espanya » Costa Brava » Begur » Aiguablava » 17250

4

3

337m²

1,421m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

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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