
SÅLD

REF. CBR24799

1 250 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

6
Sovrum  

4
Badrum  

415m²
Planlösning  

1.207m²
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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Denna villa i medelhavsstil renoverades 2009, med privat
pool och trädgård, bara 10 minuters promenad från den
charmiga stranden Aiguablava.

Denna villa med 6 sovrum i medelhavsstil ligger på en mjukt sluttande tomt på
1207m2 och har underbar utsikt med utsikt över den skyddade gröna skogen framför
fastigheten och ut över bukten Aiguablava. Fastigheten är idealiskt belägen i ett lugnt
återvändsgränd endast 10 minuters promenad från den charmiga stranden
Aiguablava. Fastigheten härrör från 1970-talet men genomgick en totalrenovering
2009 och erbjuder nu stort, flexibelt boende och presenteras i utmärkt skick.

När vi går in i fastigheten hittar vi en stor uppfart med utomhusparkering för upp till
fem bilar förutom dubbelgaraget. Fastigheten går in via övervåningen där vi hittar ett
vardagsrum, tre dubbelrum, varav ett har eget badrum, ett badrum och en stor täckt
terrass med underbar havsutsikt.

När vi flyttar ner till bottenvåningen hittar vi huvudvardagsrummet och köket i öppen
planlösning med altandörrar som vetter mot huvudterrassen och poolen. På denna
nivå hittar vi ytterligare tre dubbelrum, varav ett har eget badrum och ett annat
badrum.

Utanför hittar vi en stor uteplats med pool och en täckt terrass för uteservering som
leder ut från vardagsrummet / köket. Det finns fantastisk utsikt över havet och
skogen från poolen och terrassen. Trädgården sluttar försiktigt ner till den skog som
är skyddad och inte kan byggas på, vilket säkerställer att utsikten förblir orörd.
Trädgården är delvis täckt av en gräsmatta och bevattnas av ett automatiskt
vattensystem.

Den här fastigheten utgör en underbar möjlighet för en familj som letar efter ett
andra hem med fantastisk havsutsikt, inom gångavstånd från stranden och
restaurangerna och erbjuder bra, flexibelt boende.

lucasfox.se/go/cbr24799

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Öppen spis, Grillplats,
Dubbla fönster
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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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