
VERKOCHT

REF. LFCB634

3.400.000 € Huis / Villa - Verkocht
9 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Aiguablava, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

9
Slaapkamers  

8
Badkamers  

731m²
Plattegrond  

884m²
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

Exclusief eerstelijns onroerend goed te koop in
Aiguablava aan de Costa Brava met een uitzonderlijk
uitzicht en directe toegang tot de zee

Deze aan zee gelegen accommodatie aan de Costa Brava is te koop  in een van de
meest exclusieve baaien van de hele kustlijn en biedt een sensationeel uitzicht en
directe toegang tot de zee.

De eerste lijn Begur onroerend goed te koop is gelegen tussen de vissers huizen met
uitzicht op de eigen haven van Aiguablava in Fornells met uitzicht over de baai naar
het prachtige strand van Aiguablava. Een meer idyllische locatie is moeilijk
voorstelbaar.

Het huis is gebouwd in 1970 en biedt 9 slaapkamers, 8 badkamers, een tuin met
gazon en een zoutwaterzwembad. Bijna alle woonruimtes zijn georiënteerd op het
zuiden en de uitzichten zijn sensationeel vanuit elke hoek van het huis.

Het pand is ook een van de weinige huizen in de Costa Brava die profiteert van
directe toegang tot de zee en het heeft zelfs een eigen trailerhelling om een kleine
boot te lanceren.

Het pand, dat baat zou hebben bij het bijwerken (inclusief badkamers en de keuken)
heeft een garage voor drie auto's en is uitgerust met een lift die toegang biedt tot
alle drie de verdiepingen.

Dit is een unieke kans om een verbluffend eersteklas Costa Brava-huis te kopen op
een van de meest exclusieve locaties van de kust.

Bekijk meer luxe Costa Brava onroerend goed om te kopen  .

lucasfox.co.nl/go/lfcb634

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Lift, Parkeerplaats
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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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