
SÅLD

REF. CBR12355

1 090 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

4
Sovrum  

3
Badrum  

242m²
Planlösning  

851m²
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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ÖVERBLICK

En elegant villa i modern stil, byggd 2008 och belägen i
det exklusiva bostadsområdet Ses Costes, njuter av
vidsträckt sydlig utsikt över bukten Aiguablava och den
dramatiska kusten Costa Brava bortom.

Villaen med 4 sovrum är uppbyggd på en sluttning på 851 m² i ett lugnt
bostadsområde bara 3 km från Begur och bara 3,5 km från stranden Aiguablava.
Utsikten från fastigheten är bland de bästa i Costa Brava och huset har utformats för
att säkerställa att dessa är fullt optimerade från alla de främsta vardagsrummen och
terrasserna.

Vi närmar oss huset via en uppfart med en automatisk grind och hittar parkering för 4
bilar. Framför huset finns en 6m x 3m infinitypool med trägolv och en anlagd trädgård
med medelhavsplanter och automatisk bevattning.

Arkitekturen är en attraktiv blandning av glas, polerad betong och rika skogar, med
ett koppertak och högkvalitativa material som används överallt. Huset har ett byggt
område på 242 m² över tre nivåer, komplett med solpaneler för
varmvattenanläggningen.

Ingångshallen leder oss till gästtoalett och vidare till det fullt utrustade moderna
köket med Bosch apparater och induktionshäll och ett skafferi, följt av öppen
planlösning / matsal med dubbelt höjdsloft och tillgång till en stor täckt terrass för al
fresco matsal, med trappor som leder till poolen. Också på denna nivå av huset är ett
dubbelrum med eget badrum och omklädningsrum. Golvvärme har installerats på
denna nivå. På första våningen finns ett mezzaninbibliotek / studieområde, ett
badrum och ett dubbelrum med tillgång till stor terrass.

På bottenvåningen hittar vi 2 anslutande dubbelrum (med tillgång till poolen) och en
familj badrum. Designer radiatorer funktion på första våningen och nedre
bottenvåningen och alla sovrum nytta av inbyggda garderober.

En av de viktigaste höjdpunkterna i denna fastighet är den fantastiska
panoramautsikten över havet och bukten Aiguablava. Stora golv till tak med glidande
glasdörrar till terrassen säkerställer att fastigheten får gott om naturligt ljus och
bottenvåningen med eget sovrum och vardagsrummet har båda vackra
panoramafönster som inramar dessa fantastiska vyer.

lucasfox.se/go/cbr12355

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering, ,
Walk-in closet , Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster
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Kontakta oss idag för att ordna en visning av denna spektakulära Costa Brava bostad.

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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