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REF. CBR14907

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 9 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

9
Sovrum  

8
Badrum  

754m²
Planlösning  

2.400m²
Totalyta

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

Spektakulär, lyxig strandpromenaden i ett utmärkt läge
på Costa Brava, med utsikt över bukten Aiguablava.

Detta är säkert en av de mest eftertraktade fastigheterna i Costa Brava, en lyxig villa
som erbjuder fullständig integritet, fantastisk havs- och strandutsikt, fantastiska
anlagda trädgårdar utformade av Victoria de Borbón dos Sicilias och direkt tillgång
till havet.

Huset konstruerades och byggdes på 1960-talet av den italienska arkitekten Marcello
Leonori, som utnyttjade den naturliga amfiteaterinställningen för att skapa en verklig
enhörig egendom. Den södra vändpunkten gör det mesta av den härliga omgivningen
och klimatet, och det är bara en minuts promenad till den vackra Platja Fonda.

Allt om huset är utformat för att få ut det mesta av detta privilegierade läge på en av
de vackraste kusterna i världen. Den otroliga master sviten har en privat terrass med
utsikt över trädgårdarna och poolen, som ligger uppe på klipporna och omges av ett
sommarkök och matplats och gästrum.

Naturligt ljus och Costa Brava-vyer kan njutas från nästan varje hörn, från
receptionen till den separata gästlägenheten och 2-rumsservicen. Renoveringar
utfördes 2000 och de senaste förbättringarna inkluderar imponerande
automatiserade solskydd på terrasserna och vid poolen och ett internt / externt
Sonos ljudsystem.

En hemmabio tillhandahåller inomhusunderhållning, medan ett trähus i trädgården
ger barn ännu fler möjligheter till roligt. En prydnadsfontän med statyer ger extra
glamour och betonar utrymmet på denna stora tomt, som också har garage och
utvändig parkering för 10 bilar.

Sinnesfrid tillhandahålls av en fjärrstyrd 16-kameras videosäkerhet och larmsystem,
och livet är så enkelt som möjligt med automatisk bevattning, en generator vid
strömavbrott och en privat brunn.

lucasfox.se/go/cbr14907

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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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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