
VENUT/UDA

REF. LFCB149

€2,850,000 Casa / Vil·la - Venut/uda
Immoble en venda a primera línia de mar, a prop de Begur, a la Costa Brava.
Parcel•la enorme. Vistes excepcionals del mar. Emplaçament únic.
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

10
Dormitoris  

10
Cambres de bany  

615m²
Edificats  

3,220m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Torre enorme d’estil mediterrani en venda a primera línia
de mar, al cim d’un turó amb unes vistes excepcionals del
mar a prop del municipi de Begur, a la Costa Brava. Li cal
una reforma.

Aquest immoble exclusiu en venda a primera línia de mar a la Costa Brava  es troba a
només 50 metres de la platja, situat a una parcel·la molt gran (3220 m ) al cim d’un
turó proper a Begur, a la Costa Brava.

La torre, que es va construir l’any 1972, fa 503 m  i va ser dissenyada per l’arquitecte
Joan Baca Pericot. Es troba entre les platges de sa Riera i Pals, a 3 km de la preciosa
vila medieval de Begur. Gaudeix d’una de les millors vistes de tota la Costa Brava.

 

L’immoble conté:

-Planta baixa: Pati interior, vestíbul, sala d’estar gran amb llar de foc, menjador,
cuina, despatx, safareig, bany de cortesia.

 

Els dormitoris es distribueixen en dues ales diferents. A la planta baixa hi ha tres
suites i al primer pis, la suite principal amb terrassa, una segona suite amb terrassa i
una tercera suite amb unes vistes precioses.

La zona del servei es troba al nivell semisubterrani i es composa de dues suites, una
bodega, un rebost, una sala de màquines, un traster i un garatge de dues places.

Hi ha un apartament annex per al majordom, amb entrada independent, que inclou
una sala d’estar, una cuina, dos dormitoris i un bany.

Des de la sala d’estar podreu accedir a un porxo exterior que condueix als jardins,
preciosos, amb unes vistes meravelloses del mar i una piscina infinita espectacular.

La torre us ofereix una intimitat total i té accés directe a la platja que hi ha just a
sota.

lucasfox.cat/go/lfcb149

A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Aparcament, A renovar,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior, Llar de foc,
Safareig, Traster, Vestidor
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L’immoble té sistema d’alarma, sistema de calefacció de gas propà, sistema d’irrigació
automàtica, il·luminació del jardí, terra de tova catalana i façana feta de pedra de
Begur.

 

Aquesta és una de les torres en venda a Begur més espectaculars de la Costa Brava;
ofereix unes vistes del mar fantàstiques (fins i tot de la reserva marina de les illes
Medes), una intimitat total, espais molt amplis i un entorn encantador.

A la casa li aniria molt bé una reforma o actualització considerable, inclosos els
banys i la cuina.

L’immoble queda a només 5 minuts de Begur i a un quart d’hora en cotxe de les viles
medievals de Pals i Peratallada.

La regió de l’Empordà és molt cèlebre per la seva gastronomia i vins. I trobareu una
varietat espectacular de restaurants entre la qual hi ha El Bulli, el famós restaurant
de Ferran Adrià, amb tres estrelles Michelin i àmpliament considerat el millor
restaurant del món.

A la zona també podreu gaudir d’activitats molt diverses, tant aquàtiques com
terrestres, com ara submarinisme, vela, caiac al mar, golf (hi ha tres camps de golf de
18 forats a uns 10 minuts en cotxe), hípica, passejades, bicicleta de muntanya i de
carretera...

Veieu més immobles exclusius en venda a la Costa Brava.
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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.

REF. LFCB149

€2,850,000 Casa / Vil·la - Venut/uda
Immoble en venda a primera línia de mar, a prop de Begur, a la Costa Brava.
Parcel•la enorme. Vistes excepcionals del mar. Emplaçament únic.
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

10
Dormitoris  

10
Cambres de bany  

615m²
Edificats  

3,220m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat

	Torre enorme d’estil mediterrani en venda a primera línia de mar, al cim d’un turó amb unes vistes excepcionals del mar a prop del municipi de Begur, a la Costa Brava. Li cal una reforma.

