
SÅLD

REF. CBR15853

2 345 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Sovrum  

4
Badrum  

458m²
Planlösning  

864m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Sa Riera /
Sa Tuna, Costa Brava med ett start pris på 1,925,000 €

Albacsari Villas är en exklusiv nyutveckling av lyxvillor belägna i en privat gated
urbanisation. Inbäddat bland pinjeskogar, har Albacsari Villas ett fantastiskt läge på
en av de mest pittoreska platserna på Costa Brava med hisnande havsutsikt över
Palsbukten mot Medesöarna, Baix Empordàs kust och vidare, mot den karga Cap de
Creus. Albacsari Villas ligger bara 15 minuters promenad från den förtrollande
fiskebyn Sa Riera med sin vackra sandstrand och bara 10 minuters bilresa från den
charmiga byn Begur med sina medeltida gator, butiker och restauranger.

Albacsari Villas ligger i ett gammalt stenbrott på en kulle med utsikt över Sa Riera.
Villorna ståtar med en modern stil med betoning på lyx och komfort, och kombinerar
sömlöst arkitektur och natur genom att införliva de ursprungliga stenarna från
stenbrottet i designen. Villorna drar nytta av högkvalitativa ytbehandlingar med
enastående material och banbrytande teknik.

Villornas exteriörer smälter harmoniskt in i den naturliga miljön, med jordnära färger
och natursten. Trädgårdarna är designade med hjälp av lokal stenbrott för att
blandas med naturens färger, trädgårdarna är anlagda med silverbladiga växter som
pryder sluttande naturliga torrstensväggar som ger en fantastisk kontrast till de
förstärkta jordterrasserna.

Varje villa har sin egen privata pool och parkeringsplats. Inrednings- och
ytbehandlingsdetaljer kan justeras på köparens begäran.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/cbr15853

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Högt i tak, Parkett, Parkering,
Domotiskt system, Dubbla fönster,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Säkerhet,
Uppvärmning, Utsikt

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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