
REF. CBR32715

996 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

3
Sovrum  

3
Badrum  

321m²
Planlösning  

857m²
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

Utmärkt villa vid havet i Aiguablava med enastående
havsutsikt, en mycket kort promenad från stranden och
utrymme för utvidgning

Idealiskt beläget i ett lugnt återvändsgata i ett bostadsområde utan genomfartstrafik,
denna enastående fastighet har utsikt över ett stort område av skyddad skog och
åtnjuter oavbruten panoramautsikt över bukten i Aiguablava. Den utsökta
sandstranden Aiguablava, med sina chica restauranger vid vattnet, ligger bara 10
minuters promenad bort.

Fastigheten ligger på en svagt sluttande tomt på 857 kvm och drar nytta av en stor
uppvärmd pool, en stor uteservering, en grill- och matplats utomhus och en
relaxplattform i slutet av trädgården omgiven av natur. Trädgården erbjuder en hög
nivå av integritet.

Fastigheten byggdes 1990 och har hållits i utmärkt skick sedan dess, efter att ha
nyligen genomgått en omfattande renovering.

Fastigheten är fördelad på tre våningar. Vi går in i fastigheten och går ner för några
trappsteg för att komma till mellanvåningen, där vi hittar vardagsrummet med öppen
planlösning och fullt utrustat kök med fantastisk havsutsikt.

Utanför vardagsrummet hittar vi en inhägnad terrass med utsikt över trädgården och
återigen med underbar havsutsikt. Bredvid vardagsrummet hittar vi master bedroom
med ett stort badrum och njuter av havsutsikt.

Trappor leder upp till första våningen, där vi hittar två dubbelrum och ett badrum. Ett
av sovrummen har ett eget badrum. På första våningen hittar vi också den
imponerande och rymliga takterrassen med enastående havsutsikt.

På nedre våningen av fastigheten hittar vi ett badrum som servar poolområdet och
ytterligare förvaringsutrymme. Detta område har enorm potential att utvecklas till
ytterligare sovrum och badrum om det skulle behövas.

På framsidan av fastigheten hittar vi ett stort område avsedd för utomhusparkering.

lucasfox.se/go/cbr32715

Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård,
Terrass, Utrustat kök, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Balkong
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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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