
VERKOCHT

REF. LFCB709

4.300.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Aiguablava, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

527m²
Woonoppervlakte  

2,200m²
Perceeloppervlakte

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

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


OMSCHRIJVING

Eigentijds design huis met 5 slaapkamers met
sensationeel uitzicht op zee en directe toegang tot het
strand, op een onverslaanbare locatie in een exclusieve
privé-gated community.

Dit voortreffelijke eersteklas onroerend goed Costa Brava is gelegen met uitzicht op
de idyllische baai van Aiguablava in een privégated community van slechts 4 andere
naburige woningen, en is een van de weinige gebouwen in de Costa Brava die direct
toegang heeft tot het strand.

Het huis is gelegen in een rustige, schilderachtige omgeving, met een ononderbroken
uitzicht over de baai - zonder twijfel een van de beste kavels aan de Costa Brava
kustlijn. Vanaf het einde van de plot is een pad dat direct naar het strand beneden
leidt. Vanaf hier is het mogelijk om het kustpad naar het exclusieve Aiguablava Hotel
in de ene richting te volgen en naar het pittoreske strand van Aiguablava in de
andere richting.

Dit schitterende luxe eigendom van Begur is gebouwd in 2008 en is met veel oog voor
detail afgewerkt tot een hoge standaard. De residentiële gemeenschap is volledig
privé en is alleen toegankelijk met een beveiligde code.

lucasfox.co.nl/go/lfcb709

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