REF. CBR7598

1.600.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 82m² terrassa en venda a Begur Centre
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

Vila situada a la muntanya amb vistes al mar i Begur,
piscina climatitzada i pista de pàdel, en venda a Begur.
Aquesta propietat destaca per la seva increïble ubicació a la muntanya, a Begur, amb
vista panoràmica sobre el castell de Begur ia la badia de Pals. Està situada en una
àmplia parcel·la amb un preciós jardí, de manera que la propietat ofereix un magnífic
espai exterior, a més de fantàstics interiors.
S'accedeix a l'habitatge a través d'una terrassa que condueix a la primera planta. Un
passadís amb parets de pedra condueix a 2 àmplies dormitoris dobles amb armaris
encastats i un bany compartit amb dutxa. Aquesta planta també compta amb el
dormitori principal amb bany privat i armaris encastats. La cuina està totalment
equipada i condueix al menjador, el qual ofereix accés a la zona de piscina amb una
terrassa. L'ampli saló ofereix parets de pedra i una gran llar de foc, a més de sortida a
una espaiosa terrassa amb vistes al jardí, al mar ia Begur.
Tant el saló com la cuina disposen d'escales que condueixen a la planta baixa, on hi
ha un altre saló amb accés al jardí. La planta baixa alberga 4 dormitoris, 2 amb bany
privat, un safareig, un lavabo i un petit celler.
La zona exterior consta d'una pista de pàdel, jacuzzi interior i un taller. L'àmplia
piscina climatitzada està envoltada per una gran terrassa amb una zona de menjador
coberta, ideal durant els mesos d'estius, a més està protegida del vent per uns
panells de vidre. Un garatge doble permet aparcar els seus vehicles de manera
segura.
És una propietat molt especial que ofereix precioses vistes a Begur, als Pirineus al
nord ia les Gavarres a l'oest. Ideal com a primera residència o com a oportunitat
d'inversió. Begur és una destinació turística molt conegut per la qual cosa ofereix
una alta rendibilitat durant els mesos d'estiu.
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lucasfox.cat/go/cbr7598
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada, Terrassa,
Jacuzzi, Garatge privat, Pista de pàdel,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Safareig,
Vistes, Zona chill-out
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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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