REF. CBR27135

€1,400,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Sa Riera / Sa
Tuna
Espanya » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255
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DESCRIPCIÓ

Estupenda vila completament reformada amb 4
dormitoris dobles en suite, una gran piscina i vistes a la
badia de Sa Tuna.
En un entorn privilegiat ia 5 minuts de centre de Begur, trobem aquesta vila de luxe
orientada a sud i amb vista panoràmica sobre la badia de Sa Tuna.
L'habitatge ha estat reformada recentment per proporcionar el màxim confort als
seus propietaris i està en excel·lents condicions.
La vila, de 220 m² construïts, està edificada en dos nivells. A la planta superior, que
és també la planta d'entrada, hi trobem un rebedor amb vestidor, un lavabo de
cortesia i tot l'espai de vida: saló amb llar de foc, menjador amb sortida a una gran
terrassa amb magnífiques vistes a la mar, cuina completa i també una suite amb
dutxa i sortida directa a l'exterior.
La planta baixa consta de 3 suites amb els seus respectius banys, sent un d'ells amb
banyera i els altres amb dutxa. Totes les estades gaudeixen d'una magnífiques vistes
a la mar. Aquesta alçada compta també amb un gran espai de safareig i es beneficia
d'accés a l'exterior i a el local tècnic.
Baixant a nivell inferior, arribem directament a la zona de piscina. Una zona molt
agradable, assolellada i amb unes vistes estupendes.
La casa gaudeix d'un accés fàcil a la fabulosa cala d'Aiguafreda i de Sa Tuna pel camí
de ronda.
Per a la seva màxima comoditat, la casa està equipada amb calefacció, aire
condicionat i una àmplia zona d'aparcament.
No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per visitar aquesta encantadora
habitatge de la Costa Brava.
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lucasfox.cat/go/cbr27135
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Llum natural,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Safareig
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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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