REF. CBR15852

€1,955,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

5

4
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864m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in Sa
Riera / Sa Tuna, Costa Brava beschikt over prijzen vanaf
€1,895,000
Albacsari Villas is een exclusieve nieuwbouwproject van luxe villa's gelegen in een
particuliere urbanisatie. Albacsari Villas ligt verscholen tussen dennenbossen op een
prachtige locatie op een van de meest pittoreske plekjes aan de Costa Brava met
adembenemend uitzicht op zee over de baai van Pals richting de Medes-eilanden, de
kustlijn van Baix Empordà en verder, richting de ruige Cap de Creus. Albacsari Villas
ligt op slechts 15 minuten lopen van het betoverende vissersstadje Sa Riera met zijn
prachtige zandstrand en op slechts 10 minuten rijden van het charmante dorpje
Begur met zijn middeleeuwse straatjes, winkels en restaurants.
Albacsari Villas is gevestigd in een oude steengroeve op een heuvel met uitzicht op
Sa Riera. De villa's hebben een eigentijdse stijl met de nadruk op luxe en comfort,
waarbij de architectuur en de natuur naadloos worden gecombineerd door de
originele stenen uit de steengroeve in het ontwerp te verwerken. De villa's profiteren
van hoogwaardige afwerkingen met behulp van uitstekende materialen en
geavanceerde technologie.
De buitenkant van de villa's harmonieert harmonieus met de natuurlijke omgeving,
met aardse kleuren en natuursteen. De tuinen zijn ontworpen met behulp van lokale
groeve steen om te mengen met de kleuren van de natuur, de tuinen zijn aangelegd
met zilver-gebladerde planten sieren hellende natuurlijke droge stenen muren die
een prachtig contrast met de versterkte aardetuinen bieden.
Elke villa heeft een eigen zwembad en een parkeerplaats. De details van het
interieurontwerp en de afwerking kunnen op verzoek van de koper worden
aangepast.
De lancering van Fase 1 van Albacsari Villas biedt vijf vrijstaande villa's met vier of vijf
slaapkamers. Prijzen vanaf € 1.700.000.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Barbecue,
Beveiliging, Domotica systeem, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Uitzicht,
Verwarming
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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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