
REF. CBR10799

2 750 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

6
Sovrum  

8
Badrum  

510m²
Planlösning  

2.000m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Helt ny villa till salu i ett av de bästa bostadsområdet på
Costa Brava.

Denna spektakulära nybyggda villa skiljer sig från sin fantastiska havsutsikt från
Tamariu till Aiguablava-bukten och ett utmärkt läge i ett av de bästa
bostadsområdena på Costa Brava. Bostadskomplexet är gated och kan endast nås av
invånarna, dessutom finns en concierge och övervakning för fullständig sinnesfrid.
Aiguablava är ett av de mest eftertraktade områdena på Costa Brava, den här
egenskapen är särskilt bra belägen nära viken och många utmärkta restauranger,
samt ligger bara 5 minuter med bil till centrum av Begur.

Denna nybyggda fastighet har ytor av högsta kvalitet genom hela. Distribuerad över
två våningar, på bottenvåningen hittar vi ett öppet planrum med spektakulär utsikt
över havet och bergen. Detta utrymme inkluderar det rymliga vardagsrummet med
vedeldad spis, matplatsen och fullt utrustat kök. Detta öppna planrum har tillgång till
pooler och trädgårdsområden samt en täckt terrass, perfekt för middagar utomhus.
Det finns totalt 4 sovrum på denna våning, som alla har eget badrum med dusch, 3
har tillgång till trädgården och 1 har ett omklädningsrum. En gästtoalett slutför denna
våning.

En inre trappa leder till nedre våningen där vi hittar ett stort vardagsrum som är
idealiskt anpassat till en hemmabio eller spelrum. Det finns också 2 sovrum med eget
badrum och tillgång till en inre terrass. En höjdpunkt på denna fastighet är spaet med
finsk bastu, 2 duschar och ett badrum. Det skulle också vara möjligt att lägga till ett
gym.

Några extra funktioner inkluderar golvvärme, luftkonditionering och uppvärmning,
omkretslarm och 2-bil garage. Det har också en utomhusparkeringsplats med
kapacitet för 3 bilar.

En utmärkt sekundärbostad eller familjhem. Det skulle också vara ett utmärkt
alternativ för investerare med tanke på dess läge i det bästa området i Begur som
upplever hög efterfrågan på hyra.

lucasfox.se/go/cbr10799

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Portvakt,
Garagem privada, Naturligt ljus, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Säkerhet,
Öppen spis, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Hemmabio, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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