REF. CBR28200

€1,050,000 Casa / Vil·la - En venda

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

Espectacular casa de pedra restaurada i reformada el
1986 al centre de Begur, a pocs minuts a peu de centre de
la vila i dels seus serveis.
Fantàstica casa de pedra amb pati interior i piscina al centre de Begur, restaurada i
reformada el 1986 amb molt de gust pels seus propietaris actuals, i molt a prop de
centre i de la plaça de l'església.
Entrem a aquesta casa preciosa per un preciós porxo de pedra amb plaça
d'aparcament per un cotxe. Aquest porxo dóna accés a l'interior de la casa, on ens
rep un bonic vestíbul d'entrada que, a través d'una escala interior, dóna pas a una
àmplia sala d'estar amb llar de foc i que té sortida a un fantàstic pati interior amb
piscina de pedra , ideal per gaudir durant les nits d'estiu amb amics i familiars per la
seva total privacitat. En el mateix nivell i amb accés a la mateixa terrassa, trobem una
àmplia estada diàfana on s'assenta una cuina americana totalment equipada i una
àmplia zona de menjador amb barbacoa.
La primera planta consta de dos dormitoris dobles exteriors que comparteixen un
bany complet en banyera.
A la planta superior es troba el dormitori principal en suite amb llar de foc, que
ofereix zona de vestidor, sala d'estar amb banyera i despatx, bany amb lavabo
separat i sortida a una terrassa privada.
La casa està equipada amb calefacció central a gasoil, connexió a internet per wifi,
televisió per satèl·lit, descalcificadora i llicència per a ús turístic.
Un habitatge ideal en una de les poblacions més desitjades de tota la Costa Brava.

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

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya

lucasfox.cat/go/cbr28200
Piscina, Terrassa, Llum natural, Parquet,
Aparcament, Armaris encastats, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Safareig,
Sistema d'aspiració centralitzada, 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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