
VENUT/UDA

REF. LFCB1180

850.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Sa Riera / Sa
Tuna
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

276m²
Edificats  

422m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Excepcional vila moderna de 4 dormitoris molt a prop de
Begur, amb increïbles vistes al mar i una piscina
climatitzada a l&#39;aire lliure.

Aquesta vila de luxe moderna en venda a la Costa Brava compta amb vistes al mar
espectaculars de la badia de Sa Tuna i se situa en una zona residencial tranquil·la a
prop del poble de Begur, amb les seves boniques botigues i restaurants. Les badies
més boniques de la Costa Brava es troben a poca distància amb cotxe, com Sa Tuna
(2 km, 20 minuts a peu), Sa Riera (3 km) o Aiguablava (5 km). El camp de golf més
proper és a 10 minuts amb cotxe, a la platja de Pals.

Aquesta exclusiva habitatge en venda a la Costa Brava va ser construïda l'any 2000
amb materials de gran qualitat i un disseny funcional. Compta amb sòls i banys de
marbre espanyol i un sistema de calefacció per terra radiant. S'ha mantingut en
perfectes condicions.

La casa es distribueix en 3 plantes. Accedim per la planta baixa, on trobem un preciós
dormitori amb bany, vistes al mar i terrassa privada. A continuació, hi ha tres
dormitoris dobles (un amb terrassa) i dos banys amb dutxa i banyera.

A la primera planta hi trobem un lluminós i espaiós saló amb llar de foc. Des d'aquí
tres esglaons ens porten a la cuina oberta, moderna i totalment equipada, ia un
menjador independent. Tots gaudeixen d'unes vistes al mar magnífiques que també
es poden observar des de la preciosa terrassa que envolta el costat de l'habitatge
que dóna al mar.

Des de la zona de menjador i cuina s'accedeix a la ideal zona de chill-out, a la part
posterior de l'habitatge, amb una preciosa terrassa amb llar de foc de carbó a l'aire
lliure i la nova piscina climatitzada amb il·luminació subaquàtica i dolls, perfecta per
els que vulguin nedar o bé relaxar-se com a l'spa. Sens dubte, un espai immillorable
per gaudir del millor estil de vida mediterrani.

Una calçada privada condueix al nivell inferior de la casa, que acull el garatge amb
espai per a 2 cotxes i la sala de màquines. També seria possible construir un tercer
bany a la primera planta per donar servei al saló-menjador.

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

lucasfox.cat/go/lfcb1180

Vistes al mar , Piscina, Piscina climatitzada,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Sostres alts, Terres de marbre,
Calefacció per terra radiant ,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Zona chill-out
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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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