
SÅLD

REF. CBR4220

285 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Begur Town, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

3
Sovrum  

2
Badrum  

117m²
Byggyta

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
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ÖVERBLICK

Andra våningen hörnet med rymliga inredningar, 3
terrasser och trevlig utsikt. På ett utmärkt läge i utkanten
av det historiska centrum av Begur.

Denna lägenhet ligger på andra våningen i en av tre byggnader i detta
bostadssamhälle med en gemensam trädgård och stor parkeringsplats, i Begur.

Den här egenskapen ligger på hörnet av byggnaden och har utsikt över staden från
huvudfasaden och skyddad grön utsikt till sidan.

Den mäter 117 m² och har renoverats och upprätthåller den traditionella stilen, med
bara badrummen som ska renoveras. Trägolv och luftkonditionering i hela gör detta
till ett särskilt bekvämt hem. Det generösa vardagsrummet och matsalen på 40 m²
leder ut till en underbar terrass, liksom sovrummet med sovrummet. Köket, som
renoverades för ett par år sedan, har ett tvättstuga.

Det fanns ursprungligen en öppen spis i vardagsrummet och det kunde lätt
installeras om den nya ägaren önskar. En hall, kantad med inbyggda garderober,
leder oss till de andra 2 sovrummen, varav ett är badrum och det andra badrummet
med dusch. Båda sovrummen har en privat terrass.

Den gemensamma trädgården på framsidan av byggnaden skyddar invånarna från
den förbipasserande trafiken och fönstren i dubbelglas av PVC isolerar fastigheten
väl. Fastigheten har elvärme och förinstallation för gasvärme. Dessutom finns det
garage för en stor bil i samma byggnad och detta är den enda fastigheten i samhället
som kan dra nytta av sitt eget förråd på bottenvåningen i byggnaden.

Ett underbart familjhem eller fritidshus i vackra Begur. Utmärkt hyresavkastning varje
vecka under högsäsongen.

lucasfox.se/go/cbr4220

Terrass, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkett, Balkong, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Öppen spis, Turistlicens, Tvättstuga, Utsikt
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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.

REF. CBR4220

285 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Begur Town, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

3
Sovrum  

2
Badrum  

117m²
Byggyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Andra våningen hörnet med rymliga inredningar, 3 terrasser och trevlig utsikt. På ett utmärkt läge i utkanten av det historiska centrum av Begur.

