
VERKOCHT

REF. LFCB691

1.595.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Aiguablava, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

580m²
Plattegrond  

1.500m²
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

Sensationele luxe Begur villa te koop | Volledig
gerenoveerd in 2010 | 7 slaapkamers, 6 badkamers | Privé
verwarmd zwembad | Lift | Prachtig uitzicht op zee

Dit prachtige, eenmalige, luxe Costa Brava-huis te koop is gelegen in een exclusieve
heuvelachtige woonwijk op het zuiden dichtbij de stad Begur met een prachtig
panoramisch uitzicht op zee over de prestigieuze baai van Aiguablava.

Het pand ligt in een van de meest exclusieve, gewilde en schilderachtige gebieden
van de Costa Brava en beschikt over 7 slaapkamers (4 en-suite en 2 met
onafhankelijke keukenfaciliteiten) en zes badkamers.

Het pand is in 2010/11 uitgebreid gerenoveerd tot een hoge standaard, inclusief
nieuwe verwarmings- en airconditioningsystemen, gloednieuwe machines voor het
verwarmde zwembad en de installatie van een lift met toegang tot alle drie niveaus
van het huis.

Het huis ligt op een groot heuvellandschap van meer dan 1500m2 en biedt een
spectaculair, panoramisch uitzicht op de kustlijn van de Costa Brava .

De woning heeft een groot verwarmd zwembad en een volledig ingerichte
zomerkeuken aan het zwembad met een schaduwrijke eethoek.

De villa biedt ook verschillende terrassen om te genieten van het sensationele
uitzicht op de zee op het zuiden.

Er is parkeergelegenheid op straat voor drie auto's en een privégarage.

Onder de overdekte parkeerplaats is er een extra ruimte (van ongeveer 20m2) die
gemakkelijk kan worden omgezet in een extra speelkamer / bar met een prachtig
uitzicht op zee.

Dit is een uitstekend luxe eigendom van de Costa Brava om te kopen  in een van de
meest gewilde gebieden van de Costa Brava en zou een ideale vakantiewoning of
hoofdverblijfplaats zijn.

lucasfox.co.nl/go/lfcb691

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Lift, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Bijkeuken,
Barbecue, 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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