
SÅLD

REF. CBR2772

840 000 € 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  

170m²
Planlösning  

800m²
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

Modernt fullt utrustat hus med 4 sovrum, 3 badrum, en
trädgård och pool, i det vackra Sa Riera-området på Costa
Brava.

Detta moderna, fristående hus till salu i Sa Riera är mycket praktiskt och fullt
utrustat, byggt 2010 och presenteras i utmärkt skick.

På bottenvåningen finns en hall som leder till de 3 sovrummen på denna våning, ett
av dem är badrum och de andra 2 delar ett andra badrum. På denna nivå hittar vi
också vardagsrummet med ett fullt utrustat kök och tillgång till uteköket, utrustat
med grill, grill och tvättstuga. Vardagsrummet är rymligt med öppen spis och har
tillgång till trädgården och poolen.

På övervåningen finns sovrummet, med 2 terrasser, en med utsikt över Sa Rieras
strand och en annan stor terrass med utsikt över trädgården och poolen.

I källaren finns garaget, även om det för närvarande används som lager, och ett litet
mångsidigt rum.

Trädgården har en pool, ett område för avkoppling och solbad och ett avsnitt
reserverat för grillen. Terrassen på övervåningen har potential för att bygga ett extra
rum, använda utrymmet för att utöka sovrummet eller att installera en jacuzzi.

Huset har dubbla fönster och klinkergolv. Fullt utrustad för levande året runt.

Den perfekta familjefastigheten att njuta av stranden under sommarmånaderna och
helgerna eftersom den ligger i en lugn miljö men med grannar i närheten, mycket
nära stranden och alla bekvämligheter. Det utmärkta läget i ett mycket eftertraktat
område på Costa Brava gör detta till en mycket bra investeringsmöjlighet.

lucasfox.se/go/cbr2772

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Larm, Grillplats, Exteriör,
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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