REF. CBR21591

525.000 € 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 » 17255

4

2

240m²

161m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa de poble completament reformada i amb jardí al
centre de Begur, situada a un dels carrers més boniques
de la vila, als peus de el castell de Begur.
Fantàstica casa de pedra situada en un carrer de vianants de centre de Begur,
totalment restaurada el 1990 amb molt de gust i cura, a tan sols unes passes de la
seva zona comercial i d'oci.
Accedim a l'habitatge per un bonic vestíbul d'entrada que precedeix una agradable
sala d'estar que encara conserva la seva gran xemeneia. A continuació, tenim una
cuina americana totalment equipada i saló-menjador que dóna accés a l'petit jardí
del darrere típic de totes les cases que envolten el Castell de Begur. Un lavabo de
cortesia completa la planta principal.
A la planta superior, a la qual podem accedir mitjançant dues escales interiors,
trobem el dormitori principal amb bany propi amb banyera, dos dormitoris dobles, un
dormitori individual, un bany complet i una sala polivalent que es pot destinar a
diferents fins.
Possibilitat de comprar una plaça de pàrquing en garatge tancat en el mateix centre
de Begur, a menys de cinc minuts de l'habitatge.
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Jardí, Terrassa, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Renovat, Safareig, Traster
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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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