
REF. CBR19978

€3,950,000 Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

423m²
Edificats  

1,590m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Exclusiva habitatge contemporani amb vistes
espectaculars a la mar, situada a primera línia de mar a
prop de la platja de Sa Tuna.

Aquesta meravellosa casa de 5 dormitoris té un emplaçament privilegiat a primera
línia de mar a uns penya-segats amb vista a les seves aigües cristal·lines ia
l'espectacular costa de la Costa Brava, just al costat de la badia de Sa Tuna.

Té vistes ininterrompudes i un disseny modern impressionant que ofereix un espai
habitable generós per dins i per fora, amb vidrieres extenses i zones obertes per
deixar entrar la llum natural i aprofitar al màxim aquesta ubicació tan especial.

L'edifici està coronat per un meravellós solàrium al terrat amb vista panoràmica
sobre el mar i les coves d'Aiguafreda i Sa Tuna. A sota d'això, el pis per dormir té una
gran terrassa accessible des dels 3 dormitoris i el dormitori principal.

Un espai formidable amb galeries de doble alçada formen l'estança central de la
planta baixa, amb unes vistes fascinants a través de finestres imponents. Una gran
cuina totalment equipada i un menjador s'obren a una terrassa coberta, que és
perfecta per a entretenir-se, menjar a l'aire lliure o simplement relaxar-se i gaudir de
les vistes. També hi ha un dormitori i bany de servei en aquest nivell.

A l'exterior, els amplis jardins inclouen una gespa ben cuidat, una extensa vegetació
autòctona i una terrassa inferior amb una fantàstica piscina i una zona chill-out
coberta a pocs metres del mar. Una porta proporciona sortida directa al camí de la
costa i condueix al voltant dels penya-segats de la platja de Sa Tuna i més enllà.

També hi ha un garatge per a 2 cotxes i una zona de bugaderia, mentre que un
sistema d'alarma afegeix tranquil·litat addicional i les cortines elèctriques a la sala
milloren la privacitat i fan la vida més fàcil.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/cbr19978

A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Sostres alts, Aparcament,
Armaris encastats, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Safareig,
Traster, Vestidor, Zona chill-out

REF. CBR19978

€3,950,000 Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

423m²
Edificats  

1,590m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/cbr19978
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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