
VERKOCHT

REF. CBR14907

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 9 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Aiguablava, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

9
Slaapkamers  

8
Badkamers  

754m²
Plattegrond  

2.400m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire, luxe accommodatie aan de kust op een
toplocatie aan de Costa Brava, met uitzicht op de baai van
Aiguablava.

Dit is zeker een van de meest gewilde woningen in de Costa Brava, een luxe villa met
volledige privacy, een prachtig uitzicht op zee en het strand, fantastisch aangelegde
tuinen ontworpen door Victoria de Borbón dos Sicilias en directe toegang tot de zee.

Het huis is in de jaren zestig ontworpen en gebouwd door de Italiaanse architect
Marcello Leonori, die de natuurlijke setting van het amfitheater gebruikte om een 
echt uniek gebouw te creëren. Het zuidgerichte aspect maakt optimaal gebruik van
de glorieuze omgeving en het klimaat, en het is slechts een minuut lopen naar de
mooie Platja Fonda.

Alles aan het huis is ontworpen om het beste te maken van deze bevoorrechte
positie aan een van de mooiste kustlijnen ter wereld. De ongelooflijke master suite
heeft een eigen terras met uitzicht op de tuinen en het zwembad, dat is gelegen op
de rotsen en omgeven door een zomerkeuken en eethoek en gast kleedkamers.

Natuurlijk licht en die uitzichten op de Costa Brava zijn vanaf bijna elke hoek te zien,
van de receptie tot het aparte gastenverblijf en de tweekamerenservicekantoren.
Renovaties werden uitgevoerd in 2000 en de recente verbeteringen omvatten
indrukwekkende automatische zonwering op de terrassen en bij het zwembad, en
een intern / extern Sonos-geluidssysteem.

Een thuisbioscoop biedt entertainment binnenshuis, terwijl een houten speelhuisje
in de tuin kinderen nog meer mogelijkheden voor plezier biedt. Een sierfontein met
beelden voegt extra glamour toe en benadrukt de beschikbare ruimte op dit grote
perceel, dat ook een garage en een externe parkeerplaats voor 10 auto's heeft.

Gemoedsrust wordt geboden door een 16-camera videobeveiliging en alarmsysteem
op afstand, en het leven wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt met automatische
irrigatie, een generator in geval van stroomuitval en een privébron.

lucasfox.co.nl/go/cbr14907

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Chill out area, Bijkeuken,
Balkon, Alarm
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	Spectaculaire, luxe accommodatie aan de kust op een toplocatie aan de Costa Brava, met uitzicht op de baai van Aiguablava.

