
SÅLD

REF. CBR34476

1 900 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Sovrum  

6
Badrum  

500m²
Planlösning  

1.217m²
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

Magnifik modern villa i Aiguafreda med enastående
havsutsikt och bara en kort bit från havet.

Denna enastående fastighet är idealiskt belägen i ett lugnt område i Aiguafreda,
omgivet av pinjeträd och bara en kort bit från havet.

Den 500 m² stora fastigheten ligger på en svagt sluttande tomt på 1 217 m² och har
enastående utsikt över bukten Aiguafreda mot Sa Tuna.

Fastigheten byggdes med material och ytbehandlingar av högsta kvalitet och
presenteras i enastående skick. Fastigheten har centralvärme och luftkonditionering.

Vi går in i fastigheten på övervåningen, där vi hittar det imponerande
huvudmottagningsrummet med separata områden för avkoppling och middagar.
Receptionsrummet vetter mot en vacker terrass med trädäck med fantastisk utsikt i
söderläge över Aiguafredabukten.

Utanför mottagningsrummet hittar vi det fullt utrustade köket, som kommunicerar
med mottagningsrummet via en frukostbar.

På detta plan hittar vi även ett skafferi, ett grovkök, en toalett och ett
servicepersonals sovrum och badrum.

När vi flyttar nere hittar vi 3 dubbelrum, alla med egna badrum, och det imponerande
huvudsovrummet med eget badrum, omklädningsrum, arbetsrum och njuter av
fantastisk havsutsikt.

På den lägre nivån hittar vi gästsovrummet, återigen med eget badrum och
omklädningsrum, och ett andra stort mottagningsrum med utsikt över trädgården.

Utanför fastigheten hittar vi den välskötta privata trädgården med gräsmatta och
privat pool.

lucasfox.se/go/cbr34476

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Djur vänligt
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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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