
VENUT/UDA

REF. CBR10998

775.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Begur Centre
Espanya »  Costa Brava »  Begur »  Begur Centre »  0

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

355m²
Plànol  

310m²
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

Casa adossada del segle XVII en venda al centre de
l&#39;emblemàtic poble de Begur, a la Costa Brava, amb
jardí privat, terrasses, vistes del mar i un estudi
d&#39;artista preciós.

Aquesta casa adossada de 4 dormitoris es troba en un carrer tranquil a tan sols 2
minuts a peu del centre del poble de Begur, a la Costa Brava, ia 2,5 km de la platja
més propera.

La propietat es remunta al segle XVII, va ser restaurat completament en 1998 i
conserva tot l'encant i l'autenticitat de l'arquitectura original.

La casa està plena de característiques originals, entre elles rajoles fets a mà, sostres
de volta catalans, bigues exposades i parets de pedra. La propietat es troba en un
recinte d'aproximadament 310 m² amb molt espai de terrassa, un jardí amb gespa i
arbres madurs i un garatge amb accés directe a la carretera. La casa gaudeix de vistes
precioses del paisatge i del mar i compta amb un a orientació cap a l'est.

La propietat es distribueix en 3 plantes i ofereix 4 dormitoris amb banys privats, 2
sales de recepció grans, una cuina rústica / menjador de planta oberta i un estudi
d'artista magnífic. Una escala de marbre preciosa comunica la planta baixa amb els
salons de la planta inferior.

Dos dels 3 dormitoris de la primera planta gaudeixen de vistes del mar precioses i els
3 compten amb unes golfes ben dissenyada per optimitzar l'espai creat pels sostres
alts amb bigues.

lucasfox.cat/go/cbr10998

Vistes al mar , Terrassa, Jardí, Aparcament
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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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