
REF. CBR36407

1 650 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

4
Sovrum  

5
Badrum  

262m²
Planlösning  

807m²
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

Nybyggt villaprojekt med spektakulär havsutsikt och
gångavstånd till Cala de Aiguablava, till salu i Begur.

Huset är helt integrerat i berget med material som sten och cortenstål.

Det är fördelat på tre nivåer, var och en förbunden med en hiss, från garaget till
övervåningen.

På gatuplan har vi garaget för två fordon, integrerat i fastigheten. På övervåningen
finns tre sovrum av svittyp, alla med inbyggda garderober, ett komplett badrum och
havsutsikt. Och på översta våningen, ett trevligt öppet vardagsrum med ett integrerat
och utrustat kök och tillgång till en stor terrass. Mastersviten ligger på denna nivå,
med ett omklädningsrum, komplett badrum och tillgång till terrassen.

Med utnyttjande av ojämnheten på tomten har poolen byggts i den högsta delen av
fastigheten, och njuter därmed av maximalt antal soltimmar per dag och de mest
spektakulära vyerna.

Ytbehandlingar, funktioner och material inkluderar ekparkett, tekniska fönster,
aluminiumgrindar, Santos kök, Gaggenau vitvaror, Hansgrohe kranar, golvvärme och
luftkonditionering med ett aerotermiskt system, 5,80X1,70m pool, automatisk
bevattning, garage för två bilar med installation av en elfordonsladdare och en
hydraulisk hiss.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om detta exklusiva projekt i
Aiguablava.

lucasfox.se/go/cbr36407

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

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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