
SÅLD

REF. LFCB1186

825 000 € 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  

273m²
Planlösning  

1.200m²
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

Underbar egendom några minuters bilresa till Sa Riera-
stranden och centrum av Begur, med 4 sovrum, 3 badrum,
en privat uppvärmd pool, havsutsikt och oberoende
lägenhet. Beläget på en stor tomt på 1200 m² med
gräsmatta trädgård och mogna medelhavsträd

Detta Costa Brava- hus att köpa finns på ett önskvärt, kystort nära Begur, med
havsutsikt över den prestigefyllda kustlinjen på Costa Brava och bara några minuters
bilresa från Sa Riera-stranden och Begur centrum.

Fastigheten ligger i ett av Costa Bravas mest natursköna områden, och har 4 sovrum
och 3 badrum, 1200 m² användbar, platt trädgård med en stor pool, mogna träd och
växter och en utomhuspergola som ger en härlig sommarplats.

Huset är byggt på två plan. På bottenvåningen är det öppna köket, vardagsrum och
matplats med öppen spis och havsutsikt, 3 sovrum, 2 badrum och en garderob. Köket,
med rostfritt stål, gasspis och integrerade apparater, vetter ut mot en terrass med en
härlig havsutsikt och panoramautsikt över det omgivande landskapet.

Det finns steg som leder ner till poolområdet och ett ytterligare, oberoende sovrum,
badrum, förråd och lås upp verktygslokalen. Huset drar nytta av ett rymligt garage,
hyser verktygen, en vattenmjukgörare och en ny panna.

Byggt 1989 och totalrenoverat till en hög standard 2010, kunde huset ge bekvämt året
runt bo samt en bra andra hem och hyra investeringar.

Se fler Costa Brava fastigheter att köpa .

lucasfox.se/go/lfcb1186

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning,
Turistlicens, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, 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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