
SÅLD

REF. CBR25967

1 950 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Sovrum  

5
Badrum  

503m²
Planlösning  

1.432m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Ett fantastiskt hus med 5 sovrum och vacker havsutsikt
beläget i en privat gated utveckling i Aiguablava på Costa
Brava.

En underbar 5-sovrum, 5 badrum, havsutsikt fastighet till salu i en av Costa Bravas få
privata, gated bostäder. Fastigheten är byggd över två nivåer och ligger på en tomt på
över 1400 m² med privat pool och gräsmatta.

Fastigheten ligger i Aiguablava, en av Costa Bravas mest exklusiva platser, och har
fantastisk panoramautsikt över havet. Det ligger drygt 1 km från den fantastiska
Aiguablava-stranden och dess fantastiska strandrestauranger och bara 4 km från den
vackra staden Begur.

Byggnaden byggdes 2012 och har 358 m² boyta, plus ett garage på 55 m² och en stor
täckt veranda för uteservering. Utvecklingen designades av den berömda arkitekten
Javier Barba och sitter sympatiskt i den naturliga omgivningen.

Bottenvåningen på bottenvåningen öppnar sig direkt mot den täckta verandan och
terrassen och har härlig havsutsikt. På bottenvåningen finns också det fullt utrustade
moderna köket med frukostbar, en matsal och ett andra mottagningsrum, som för
närvarande används som hemmabio. Det finns också ett eget sovrum och tvättstuga.

På första våningen nivå fastigheten erbjuder ytterligare 4 dubbelrum med egna
badrum, alla med havsutsikt, och en betydande takterrass med fantastisk utsikt över
bukten Aiguablava.

Detta är en sällsynt möjlighet att förvärva ett högkvalitativt hem i en privat, gated
utveckling i ett utmärkt läge på Costa Brava.

lucasfox.se/go/cbr25967

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Turistlicens, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Dubbla fönster, Centraldammsugare
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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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