
SÅLD

REF. CBR6404

1 095 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17250

4
Sovrum  

3
Badrum  

337m²
Planlösning  

1.421m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Modern design villa med 4 sovrum med panoramautsikt
över havet och en underbar platt trädgård med pool i ett
av de mest prestigefyllda bostadsområdena i Begur.
Nyligen renoverat och presenterat i utmärkt skick.

Avancerad designervilla med panoramautsikt över havet och bergen beläget i det
prestigefyllda och fridfulla bostadsområdet Casa de Campo i Begur. Fastigheten har
en underbar platt tomt på 1 421 m² med en trädgård och modern långsträckt pool.
Den söderläge villa byggdes 1998 och renoverades 2011 och presenterades idag i
oklanderligt inflyttningskondition.

Villaens bottenvåning består av ett stort vardagsrum - matsal med en central
designspis och skjutdörrar som erbjuder panoramautsikt över havet och tillgång till
en fantastisk terrass med ett avkopplingsområde, trädgården och poolen. Denna
skyddade terrass i veranda-stil har också en trevlig matplats och högtalare för att
lyssna på musik utanför när man underhåller gäster.

På denna våning finns också en sekundär lounge som till exempel kan användas som
biograf eller läsrum. Det rymliga köket har utsikt över trädgården och havet och är
fullt utrustat med avancerade apparater, en inre grill och ett skafferi.

När vi går vidare hittar vi en gästtoalett, maskinrum, ett sovrum med dubbelsäng med
inbyggda garderober, ett sovrum med eget badrum och omklädningsrum, en studie
eller ytterligare sovrum och ett komplett badrum med badkar. Studien drar också
nytta av direkt tillgång till trädgården och poolen.

När vi går upp en halv nivå hittar vi 2-bil garage och ett förråd. På övervåningen finns
även master-svit med eget badrum med dusch, omklädningsrum och tillgång till en
trevlig privat solterrass med magnifik havsutsikt. Detta sovrum har
luftkonditionering.

Ytterligare funktioner i detta lyxiga hem inkluderar uppvärmning, en fjärrstyrd
entrédörr, dubbelglasade fönster med aluminiumramar, ett alarmsystem, automatisk
bevattning av trädgården och en utvändig verktygshus.

En elegant modern lyxbostad bara några minuter från staden Begur och de bästa
stränderna på Costa Brava.

lucasfox.se/go/cbr6404

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Öppen spis, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, 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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