
REF. CBR6916

2 850 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

5
Sovrum  

5
Badrum  

607m²
Planlösning  

2.345m²
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

Utsökt, enplans, 5-rums lyxvilla, belägen i ett av
Aiguablavas mest exklusiva bostadsområden inom 10
minuters promenad från stranden och erbjuder underbar
havsutsikt.

På en solig östläge i det exklusiva Ses Falugues bostadsområde finner vi denna
fantastiska villa till salu. Denna utveckling har sett några av Begurs största
bostadstransaktioner de senaste åren och ligger bara 900 meter från den fantastiska
stranden Aiguablava och 5km från centrum av den charmiga staden Begur.

Huset byggdes 2012/13 och har en härlig gräsmatta med medelhavsplanter och flera
mogna olivträd. Det finns också en stor pool, olika skuggade verandor och terrasser,
inklusive en stor täckt terrass på framsidan av fastigheten med bra byggd grill och en
fridfull uteplats trädgård med en vatten funktion. Villan har en östlig orientering med
den stora swimmingpoolen som ligger söder om huvudbyggnaden och ger det
dagslångt solsken.

Denna villa är uppbyggd på en nivå med högt i tak, rymliga och ljusa vardagsrum och
ett magnifikt lyxkök med central arbetsö och high end-apparater. Fastigheten har 5
generösa stora sovrum och badrum, inklusive en gästlägenhet som kan stängas av
från huvudhuset. Inredningen har rena linjer och en modern känsla medan
huvudfasaden är elegant inredd i Begur sten.

Fastigheten är konstruerad med låg energiförbrukning, varm och kall
luftkonditionering och golvvärme.

Ett vackert inredda hem med en smart definierad fördelning. Konstruerad med stor
uppmärksamhet på detaljer och färdiga med högkvalitativa material. Perfekt för stora
familjer som söker ett rymligt hus och en trädgård där de kan njuta av integritet och
lugn.

lucasfox.se/go/cbr6916

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster
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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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