
SÅLD

REF. CBR5756

950 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 8 Sovrum till salu i Begur Town, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

8
Sovrum  

3
Badrum  

554m²
Planlösning  

300m²
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

I mitten av artonhundratalet kolonialt hus med en privat
trädgård och pool i centrum av Begur med licens för att
driva som ett litet hotell.

Detta koloniala hus från mitten av 1700-talet i centrum av Begur har en byggd yta på
554 m² med 8 sovrum och 3 badrum. Platsen erbjuder enkel tillgång till
bekvämligheterna i staden Begur och till några av de bästa stränderna på Costa
Brava.

Det finns en söderläge trädgård och pool på 75 m² och 3 välvda rum som kan anslutas
till bottenvåningen via trapporna som för närvarande är stängda. Det finns en
vattenbrunn för vattning av trädgården och underhåll av poolen.

Husets bottenvåning erbjuder 2 vardagsrum, en matsal, kök, skafferi, studie, badrum
och en solig söderläge terrass. På första våningen hittar vi 3 sovrum med dubbelsäng,
ett badrum och en söderläge terrass med ett maskinrum. Den översta våningen
erbjuder ytterligare boende i 4 sovrum, ett badrum och har en annan sydvend terrass.

Huset är unikt i området eftersom det upprätthåller de ursprungliga målningarna av
italienska konstnärer från perioden på väggarna och välvda tak och med viss
renovering kan det bli en fantastisk period hem eller hotell. Fastigheten har tillstånd
att drivas som hotell och det skulle vara möjligt att skapa ett garage och installera en
hiss.

Den här egenskapen skulle vara perfekt för investerare, som ett B & B eller ett litet
boutiquehotell i hjärtat av Begur. Det passar lika bra för alla som vill förvärva en unik
bit av Begurs arv.

lucasfox.se/go/cbr5756

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tidstypisk karaktär, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Bibliotek, 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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