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DESCRIPCIÓ

Casa de recent construcció amb acabats de molt alta
qualitat i unes vistes molt boniques a la badia de Sa Riera
i la muntanya, situada a pocs minuts de la platja i del
poble de Begur.
Vila de 355 m² situada sobre una parcel·la de 924 m² que inclou piscina i jardins
privats amb molta intimitat. Es troba a la tranquil·la urbanització de Sa Riera, a pocs
minuts de la platja i del centre de Begur.
Es tracta d'una propietat construïda en 2014 amb acabats de molt alta qualitat entre
els quals destaquen el sistema de domòtica, les persianes i porta de garatge
automàtiques, i l'ascensor a totes les plantes.
La casa es distribueix en 4 plantes. S'hi accedeix a través de la planta inferior, on se
situa el garatge tancat de 2 places i la sala de màquines. També existeixen 2 places
d'aparcament exteriors. La planta baixa disposa de 2 dormitoris amb banys privats
amb banyera i vestidors propis, així com una bugaderia amb sortida a balcó.
La planta principal compta amb un ampli saló-menjador amb llar de foc de vidre amb
sortida d'aires a l'exterior. També amb una cuina americana totalment equipada amb
illa central i sortida a l'espectacular terrassa principal, amb meravelloses vistes al
mar, a la badia de Sa Riera ia la muntanya. Aquest nivell també té sortida a un
agradable porxo amb una gran terrassa d'estiu i una gran piscina d'aigua salada o
clor, un espai amb molta privacitat perfecte per relaxar-se i prendre el sol.
L'última planta acull el dormitori principal amb increïbles vistes a la badia de Sa
Riera, al mar i la muntanya, amb bany privat amb dutxa i terrassa privada amb vistes
al mar i les Illas Medes.
Totes les estances de la casa inclouen deshumidificador automàtic i finestres amb
tancaments d'alumini amb doble vidre de seguretat. Algunes característiques
addicionals inclouen aire condicionat i calefacció per terra radiant, reg automàtic al
jardí i descalcificadora.
Ideal per a qualsevol persona que vulgui viure en un habitatge de recent construcció,
amb les millors qualitats ia pocs minuts de la platja.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Sistema domòtic, Traster, Vestidor
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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