
REF. CBR32715

996.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em Aiguablava, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

3
Quartos  

3
wc  

321m²
Plano  

857m²
area do terreno

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Excelente moradia à beira-mar em Aiguablava com
excelentes vistas para o mar, a uma curta caminhada da
praia e possibilidade de ampliação

Idealmente situado em um beco sem saída residencial tranquilo, sem tráfego de
passagem, esta propriedade excepcional tem vista para uma grande área de floresta
protegida e desfruta de vistas panorâmicas ininterruptas sobre a baía de Aiguablava.
A requintada praia de areia de Aiguablava, com seus restaurantes chiques à beira-
mar, fica a apenas 10 minutos a pé.

Assente num terreno com declive suave de 857 m2, a propriedade beneficia de uma
grande piscina aquecida, um grande terraço exterior, uma churrasqueira e zona de
refeições ao ar livre e uma plataforma de relaxamento no final do jardim rodeado
pela natureza. O jardim oferece um alto nível de privacidade.

A propriedade foi construída em 1990 e tem sido mantida em excelentes condições
desde então, tendo sofrido recentemente uma ampla remodelação.

O imóvel distribui-se por três pisos. Entramos na propriedade e descemos alguns
degraus para chegar ao piso intermédio, onde encontramos a sala de estar em plano
aberto e a cozinha totalmente equipada com vista soberba sobre o mar.

Saindo da sala de estar, encontramos um terraço fechado com vista para o jardim e
novamente com maravilhosas vistas para o mar. Junto à sala de estar, encontramos o
quarto principal com uma grande casa de banho privativa e também com vista para o
mar.

As escadas levam ao primeiro andar, onde encontramos dois quartos duplos e um
banheiro. Um dos quartos tem seu próprio banheiro privativo. Além disso, no
primeiro andar, encontramos o impressionante e amplo terraço com vista para o
mar.

No piso inferior da propriedade encontramos uma casa de banho de serviço à zona
da piscina e espaço de arrumos adicional. Esta área tem um enorme potencial para
ser desenvolvido em mais quartos e banheiros, se necessário.

À frente da propriedade, encontramos uma grande área dedicada ao estacionamento
exterior.

lucasfox.pt/go/cbr32715

Vistas ao mar , Terraço, Piscina climatizada,
Jardim, Varanda, Permitido animais,
Janelas de vidro duplo , Cozinha equipada,
Armários empotrados
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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