
SÅLD

REF. LFCB1216

2 590 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Begur Town, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

5
Sovrum  

3
Badrum  

900m²
Planlösning  

1.400m²
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

Lyxhus bara 250 meter från bytorget, med 4 sovrum plus
separat gästlägenhet, stor trädgård med pool och
avancerade ytor

Denna unika Costa Brava- fastighet att köpa är en av regionens utmärkta fastigheter.
Det 900 m² stora huset, som består av ett äkta och totalrenoverat stenhus från 1700-
talet anslutet till en ny konstruktion från 1995, ligger i den mycket eftertraktade
medeltida byn Begur - bara 250 meter från torget. Fastigheten har en kombination av
autentiska katalanska och neogotiska inslag.

Fastigheten är byggd på en tomt på 1 400 m² med utsikt över staden Begur och har en
vacker gräsmatta med privat pool och resterna av en original kvarnsten. Begur
bycentrum är till stor del fotgängare och fastigheten är en av få i byn för att njuta av
åtkomst med bil, med flera parkeringsplatser utanför gatan och privat garage.

Denna exceptionella lyxfastighet för Begur att köpa har renoverats till hög standard
och presenteras i utmärkt skick med alla bekvämligheter i modernt boende och
inkluderar 4 sovrum plus en separat gästlägenhet, ett stort öppet utrymme
vardagsrum och matplats med öppen spis och flera terrasser erbjuder vacker utsikt.
Fastigheten är byggd över tre nivåer.

Samlingen av möbler och konst matchar husets stil perfekt och erbjuder flera vackra
antika bitar, av vilka några ingår i priset.

Se fler lyxiga Begur-fastigheter till salu .

lucasfox.se/go/lfcb1216

Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Dubbla fönster,
Chill out plats, 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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