
SÅLD

REF. CBR4349

1 060 000 € 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  

4
Badrum  

283m²
Planlösning  

1.250m²
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

Magnifik modern villa med rustika inslag, 4 sovrum, en
trädgård med en infinitypool och havsutsikt, bara 5
minuter från Begur.

Fantastisk modern villa med en rustik stenfasad och vacker utsikt över havet och
skogen i Begur, nära havet. Det ligger i ett lugnt läge, omgiven av en skog och bara 250
meter från den steniga viken. Det är bara 6 minuters bilresa från Sa Tuna, Aiguablava,
Fornells och Platja Fonda samt den pittoreska staden Begur.

Fastigheten ligger på en något sluttande tomt med grillplats, en infinitypool och
härlig utsikt över havet och skogen. Huset har en mycket attraktiv design och
byggdes 2007 med högkvalitativa material.

På bottenvåningen hittar vi en entré som tar oss fram till vardagsrummet med en
terrass, köksdynen, gästtoalett, sovrumssvit och ett 2-bil garage. På första våningen
hittar vi ett enda sovrum och 2 badrum med dubbelsäng med omklädningsrum, varav
ett har tillgång till trädgården. Det finns också ett spelrum eller studie på denna nivå.

Ytterligare funktioner i denna underbara egendom inkluderar golvvärme, trägolv,
olika terrasser och den unika naturstenfasaden.

Ett charmigt rustikt familjhem med modern finish, gott om avskildhet i ett
privilegierat område på Costa Brava.

lucasfox.se/go/cbr4349

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, Uppvärmning,
Tvättstuga, Luftkonditionering,
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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