
SÅLD

REF. CBR34200

1 350 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

4
Sovrum  

3
Badrum  

386m²
Planlösning  

990m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Imponerande nybyggd modern villa med havsutsikt och
inom gångavstånd till Aiguablava-stranden.

Denna imponerande nybyggda villa ligger i Aiguablava och erbjuder underbar utsikt
över hela bukten. Det ligger några steg från den charmiga sandstranden Aiguablava.

Huset ligger på en 990 m² sluttande tomt mot nordost. Det är fördelat på tre
våningar, som nås med intern hiss.

Projektet består på bottenvåningen av ett stort vardagsrum/matsal, ett sovrum med
dubbelsäng och ett badrum. Vardagsrummet har ett modernt öppet kök med en ö
framför ett stort fönster, för att kunna laga mat/äta frukost medan du njuter av
landskapet. Det imponerande fönstret kan döljas helt, vilket gör att hela utrymmet
kan lämnas helt öppet utåt och anslutet till terrassen, där det finns en spektakulär
infinitypool direkt på klippan.

På övervåningen finns tre sovrum och två badrum. Här finns plats för förvaring och
tvättstuga. Hela denna våning har en terrass med glasräcke för att inte missa en enda
detalj av utsikten. Från denna terrass kan vi komma åt husets tak, ett solarium-
utsiktspunkt med den bästa utsikten i området.

På nedre våningen hittar vi en parkeringsplats för flera bilar.

Fastigheten är utrustad med högkvalitativ finish, med värme och luftkonditionering
med elektrisk värmepump. En fullständig lista över specifikationer och material och
ytbehandlingar finns tillgänglig på begäran.

Inredningsdetaljer och material kan justeras på begäran av köparen.

Fullständiga detaljer om leveransschemat finns tillgängliga på begäran.

lucasfox.se/go/cbr34200

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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