
VERKOCHT

REF. CBR20471

630.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 74m² Tuin te koop in Aiguablava, Costa
Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

233m²
Plattegrond  

74m²
Tuin

+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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Dit herenhuis met uitzicht op zee ligt op 10 minuten lopen
van de baai van Aiguablava. Het heeft een eigen tuin en
een gemeenschappelijk zwembad.

Dit moderne huis, in de exclusieve woonwijk van Ses Falugues, werd gebouwd in 2008
en gerenoveerd in 2016. Het pand biedt vier slaapkamers en woonruimtes verdeeld
over drie verdiepingen.

De hoofdingang komt uit in een woonkamer met verwarming en toegang tot de
onderhoudsarme tuin, ideaal voor de zomermaanden, en een terras ideaal om buiten
te eten. Natuurlijk licht stroomt de woonkamer binnen door de gebrandschilderde
ramen die ook uitzicht op zee bieden. Een ruime keuken en een badkamer voor
gasten completeren deze verdieping.

Als we de trap oplopen, hebben we toegang tot de grote slaapkamer met een eigen
badkamer en een prachtig uitzicht op zee. Op dezelfde verdieping zijn er nog twee
slaapkamers die een badkamer delen.

De onderste verdieping biedt een speelkamer en een bioscoop met toegang tot een
prachtige binnenplaats. Er is ook een slaapkamer met en-suite badkamer.

Het huis is uitgerust met een keuken met hoogwaardige apparatuur, airconditioning,
warmtepompverwarming en alarm. In de buitenruimte is er een eigen veranda om
twee auto's te parkeren, een gemeenschappelijk zwembad en een grote tuin van
waaruit u kunt genieten van het prachtige uitzicht op zee. Het biedt ook een 24-uurs
beveiligingsservice voor totale gemoedsrust.

Deze woning zou ideaal zijn als tweede woning voor gezinnen, en vormt ook een
aantrekkelijke optie voor beleggers, aangezien Aiguablava in de zomermaanden erg
in trek is.

lucasfox.co.nl/go/cbr20471

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Beveiliging, 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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