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ÖVERBLICK

Fantastisk medelhavsvilla i Aiguablava, bara 5 minuters
promenad från Cala Fornells och havet, på en 2900 m²
stor gård med en stor platt trädgård, pool och
tennisbanor.

Detta spektakulära hus byggt på 60-talet med en mycket unik stil på den tiden
renoverades helt i slutet av 90-talet av sina nuvarande ägare. Det har havsutsikt från
första våningen och från loftet och omges av en charmig trädgård med gräsmattor,
stora träd och grönska.

Trädgården har en stor 11 x 8 meter pool, en fronton domstol och en underbar
grillplats. På den här nivån har vi också en fantastisk veranda som är idealisk för
familjeluncher och middagar, ett fristående kök med tillgång till samma veranda och
terrassen och ett vardagsrum med matplats och öppen spis. Det finns också en stor
täckt parkeringsplats för flera bilar.

Huvudbyggnaden, med en yta på 744 mm², är fördelad på 2 våningar plus ett loft. Den
har flera terrasser och en stor utomhusparkeringsplats med plats för 4 eller 5 bilar.

På första våningen, som vi når genom att klättra upp en inre trappa, har vi ett rymligt
vardagsrum med öppen spis och en terrass med fantastisk utsikt över omgivningen,
ett vardagsrum med matplats och kök och tillgång till 2 separata terrasser. På samma
nivå har vi nattområdet, som består av 2 badrum med badrum och omklädningsrum, 3
dubbelrum, 2 badrum och en toalett.

Från vardagsrummet, vid en spiraltrappa, når vi ett stort loft med takväggsfönster
som gör att vi kan njuta av vacker utsikt över bukten Aiguablava och som ger tillgång
till flera terrasser-solarium med vacker utsikt över havet. För närvarande används
detta golv som en studie tack vare dess rikliga naturliga ljus.

Separat från huvudbyggnaden, i ett avskilt område i trädgården, är gäst- eller
vakthuset på cirka 70 m² byggt som består av ett vardagsrum med matplats med
öppen spis, öppet kök, dubbelrum, badrum med dusch och en trevlig, solig täckt
terrass.

lucasfox.se/go/cbr28488

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Tennisbana,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Öppen spis, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Chill out plats, Balkong
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Det är ett magnifikt hus att renovera som sticker ut för sitt utmärkta läge några steg
från havet, på en av de mest exklusiva och eftertraktade platserna på hela Costa
Brava, och tack vare sin exceptionella sydliga aspekt blir det en idealisk fastighet
som andra Hem.

Kontakta oss för mer information och för att ordna ett besök.

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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	Fantastisk medelhavsvilla i Aiguablava, bara 5 minuters promenad från Cala Fornells och havet, på en 2900 m² stor gård med en stor platt trädgård, pool och tennisbanor.

