
REDUCERAT PRIS

REF. CBR2913

6 500 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 12 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

12
Sovrum  

12
Badrum  

1.241m²
Planlösning  

50.963m²
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 lyxfastighet i Aiguablava är 3,6 hektar av främsta
Costa Brava-fastigheter, och består av två magnifika
villahus och anlagda trädgårdar och ligger bara några
minuter från de närmaste stränderna och staden Begur.
Möjlighet att segregera.

En av Costa Bravas mest utsökta kustfastigheter, denna 3,6 hektar stora egendom
ligger i den exklusiva bukten Aiguablava, bara 15 minuters promenad från stranden
och några minuters bilresa från centrum av den vackra staden Begur.

Gården består av två magnifika lyxhus, båda helrenoverade och presenterade i
obefläckat skick, med vackra gräsmattor, pool, privat skog och underbar havsutsikt.
Fastigheten har en god integritetsnivå och har tre separata ingångar som ger
oberoende tillgång till varje hem och ytterligare tillgång för personalen.

Det finns möjlighet att segregera boet i två oberoende tomter.

De närmaste stränderna i Aiguablava, Platja Fonda och Fornells ligger inom 15
minuters promenad från fastigheten, som nås via en offentlig vandringsled som går
genom det angränsande skogsområdet och olivlundar.

Båda fastigheterna har en sydöstlig orientering med härlig utsikt och var och en har
omfattande och elegant renoverats under de senaste 5 åren med material av hög
kvalitet.

Detta är en av de största havsutsikterna i detta fantastiska område på Costa Brava
och det är sällsynt att hitta en fastighet som erbjuder två lyxhus på samma tomt. Det
vore perfekt för en stor familj eller för två familjer som vill saminvestera i detta
magnifika område på Costa Brava.

lucasfox.se/go/cbr2913

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Brunn, Balkong

REF. CBR2913

6 500 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 12 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

12
Sovrum  

12
Badrum  

1.241m²
Planlösning  

50.963m²
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.se/go/cbr2913
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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