
SÅLD

REF. CBR1114

645 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

4
Sovrum  

3
Badrum  

220m²
Planlösning  

1.891m²
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

Villa i obefläckat skick. Utmärkt investering, 5 minuters
bilresa till centrum av Begur, delvis havsutsikt, 4 sovrum,
3 badrum, Privat pool, belägen i 1 800m² anlagd trädgård,
byggd storlek 240m².

Denna Costa Brava villa till salu är idealiskt belägen; bara en kort bilresa till centrum
av byn Begur och den vackra viken Sa Tuna.

Denna villa är i obefläckat skick; som slutfördes 2005 är anläggningen lämplig för året
runt yrke. Fastigheten har 4 sovrum, 3 badrum och en garderob och är byggd över två
nivåer. En anlagd enhet leder upp till entrén och bottenvåningen där det finns en
rymlig lounge och matplats, ett fullt utrustat kök med integrerade apparater utanför
korridoren. Ett sovrum med dubbelsäng med eget badrum ligger också på denna nivå.

På övervåningen finns ytterligare ett sovrum med eget badrum och ytterligare 2
dubbelrum med familjebadrum. Alla rum har inbyggda garderober och tillgång till
övervåningen eller nervåningen balkonger. På den lägre nivån finns ett mycket
rymligt garage med plats för 2 bilar, plus ett område med tvättmaskin, mjukgörare
och panna.

De anlagda trädgårdarna erbjuder ett rymligt uteområde för att njuta av året runt
med mogna tallar och fruktträd; en omfattande poolterrass, rektangulär pool som kan
värmas, en täckt grillplats och matplats, utrustad med pentry och handfat. Det finns
också en utomhuspool och förråd.

lucasfox.se/go/cbr1114

Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård,
Uppvärmning, Larm
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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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