
REF. CBR18263

2.700.000 € 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  

3
Cambres de bany  

131m²
Plànol  

1.850m²
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 a reformar amb un alt potencial de convertir-se en
una llar ideal davant del mar, amb molta llum natural i
vistes panoràmiques a primera línia de platja a la Costa
Brava.

Aquesta casa es presenta com tota una joia a la Costa Brava, amb una ubicació
envejable i vistes al mar amb les muntanyes a l'horitzó, a prop de restaurants i de tots
els serveis. L'habitatge, encara que disposa d'un estil actual i minimalista, es presenta
a reformar, el que permet als seus futurs propietaris crear una llar que s'adapti als
seus gustos i al seu estil de vida: una meravellosa casa de vacances o primera
residència en un lloc insòlit, amb unes vistes impressionants.

El nivell d'entrada consta de diversos ambients. A l'entrar, ens dóna la benvinguda un
pràctic rebedor que, a banda de comptar amb unes vistes fabuloses condueix, a mà
esquerra, a la cuina equipada amb sortida al porxo. Si seguim endavant, arribem al
saló, un meravellós espai de sostres alts que compta amb un gran finestral amb
vistes al mar que proporciona abundant lluminositat. La sala d'estar també disposa
de sortida al porxo.

Si des del vestíbul girem a mà dreta, ens endinsem a la zona de nit, que alberga
quatre confortables dormitoris que comparteixen dos banys complets.

Vam pujar a la segona planta, que es compon del dormitori principal, situat just a
sobre del saló. Aquesta estada, espaiosa i lluminosa, ofereix fins i tot unes vistes més
privilegiades al mar.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta casa a reformar en una
ubicació increïble a Begur.

lucasfox.cat/go/cbr18263

Vistes al mar
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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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