
IN PRIJS VERLAAGD

REF. CBR2913

6.500.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 12 Slaapkamer huis / villa te koop in Aiguablava, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

12
Slaapkamers  

12
Badkamers  

1.241m²
Plattegrond  

50.963m²
Perceeloppervlakte

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

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

3,6 hectare van de eerste Costa Brava onroerend goed,
deze luxe woning in Aiguablava bestaat uit twee prachtige
vrijstaande huizen en aangelegde tuinen en ligt op
slechts enkele minuten van de dichtstbijzijnde stranden
en de stad Begur. Mogelijkheid om te scheiden.

Dit 3,6 hectare grote landgoed is een van de meest exclusieve kusteigenschappen van
de Costa Brava en ligt in de exclusieve baai van Aiguablava, op slechts 15 minuten
lopen van het strand en op een paar minuten rijden van het centrum van de prachtige
stad Begur.

Het landgoed bestaat uit twee prachtige luxe huizen, beide volledig gerenoveerd en
gepresenteerd in uitstekende staat, met mooie tuinen, een zwembad, een eigen bos
en een prachtig uitzicht op zee. Het pand geniet een goede mate van privacy en heeft
drie aparte ingangen, die onafhankelijke toegang bieden tot elk huis en een verdere
toegang voor het personeel.

Er is de mogelijkheid om het landgoed te scheiden in twee onafhankelijke percelen.

De dichtstbijzijnde stranden van Aiguablava, Platja Fonda en Fornells bevinden zich
op minder dan 15 minuten lopen van de accommodatie en zijn bereikbaar via een
openbaar voetpad dat door het aangrenzende bos en de olijfgaarden loopt.

Beide woningen genieten een zuidoostelijke oriëntatie met een prachtig uitzicht en
elk is uitgebreid en stijlvol gerenoveerd in de afgelopen 5 jaar met behulp van
hoogwaardige materialen.

Dit is een van de grootste landgoederen met uitzicht op zee in dit eersteklas gebied
van de Costa Brava en het is zeldzaam om een woning te vinden die twee luxe huizen
op hetzelfde perceel biedt. Het zou ideaal zijn voor een groot gezin of voor twee
gezinnen die samen willen investeren in dit prachtige gebied van de Costa Brava.

lucasfox.co.nl/go/cbr2913

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Waterput,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Dubbel glas, Dienstingang, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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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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