REF. CBR24751

645.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Begur Centre
Espanya » Costa Brava » Begur » Begur Centre » 17255

3
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264m²

134m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

PREU REBAIXAT

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

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica casa de principis de segle XX amb un bonic
porxo i jardí, en venda al casc antic de Begur. Ideal com a
segona residència.
Casa de poble de principis de segle XX amb una superfície de 264 m² i amb un preciós
jardí privat amb flors i un bonic porxo. Està situada en el centre de el casc antic de
Begur, molt a prop de tots els serveis i les platges de la Costa Brava.
L'habitatge es va reformar amb un gust excel·lent en 2007, conservant tots els
elements històrics originals i l'encant rústic, com les parets de pedra i les escales i
bigues de fusta.
A la planta d'accés es troba el porxo, el jardí i el garatge, juntament amb el rebedor i
el saló. La primera planta ofereix una cuina i un dormitori. Així mateix, disposa d'unes
escales que condueixen a un altre saló-menjador, un dormitori i una cambra de bany.
La planta superior hi l'increïble dormitori principal, el qual compta amb abundant
llum natural, aire condicionat, llar de foc i una àmplia cambra de bany privat amb
dutxa i vestidor.
Algunes característiques addicionals inclouen el sistema de reg automàtic al jardí i
un pou d'aigua sota les arcades.
Una autèntica habitatge ideal per a una família o una parella. També és una
excel·lent opció d'inversió per llogar-la.
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Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Vestidor, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat
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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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