
REF. CBR6027

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

6
Sovrum  

5
Badrum  

692m²
Planlösning  

5.800m²
Totalyta

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

Exceptionell fastighet vid havet på en stor tomt i
Aiguablava på Costa Brava.

Denna klassiska medelhavsstil vid havet ligger i Aiguablava - en av Costa Bravas mest
eftertraktade vikar - och har direkt tillgång till kuststigen och till en liten, attraktiv vik
direkt framför fastigheten. Huset är byggt på en stor tomt på knappt 6 000 m² med
stor gräsmatta och pool och har fullständig integritet.

Fastigheten har varit från 1975 och har varit i samma familj sedan den ursprungliga
byggnaden och är tillgänglig för första gången. Hemmet ligger på tre nivåer och
innehåller 6 sovrum och 5 badrum, plus separata personalrum på bottenvåningen. De
viktigaste vardagsrummen och den formella matsalen ligger på bottenvåningen och
alla har enastående havsutsikt och direkt tillgång till en stor täckt terrass. Det finns
ytterligare ett mottagningsrum / spelrum på bottenvåningen med tillgång till
trädgården.

Befälhavaren svit på första våningen har stora fönster som fångar den utsökta
havsutsikten och det finns ytterligare fyra sovrum på denna nivå, varav två är badrum
och två delar badrum. Huset hålls till en hög standard men skulle dra nytta av en viss
kosmetisk uppdatering, inklusive badrum och kök.

Tomtens storlek innebär att huset har en bra integritetsnivå och dess sydöstra
orientering säkerställer att huset drar nytta av solskenet. Poolområdet med
sommarkök ligger på den sydligaste delen av tomten med härlig utsikt mot
solnedgången över Aiguablava-bukten.

Det finns gott om parkering med plats för minst 6 bilar på uppfarten samt ett privat
garage för 2 bilar på lägre marknivå.

lucasfox.se/go/cbr6027

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning,
Turistlicens, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Brunn,
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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