REF. LFCB1160

€3,500,000 Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Exclusiva propietat en venda a Begur, amb vistes panoràmiques exquisides del
mar. Una de les propietats de luxe més destacades de la Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Begur » Begur Centre » 17255
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PREU REBAIXAT

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

Exclusiva propietat de luxe en venda a la Costa Brava en
una gran parcel·la d'1 ha amb vistes panoràmiques del
mar increïbles. Privacitat total, acabats d'alta qualitat,
piscina privada, grans terrasses, 7 dormitoris. Ubicació
única a una passejada del po
Una de les propietats més destacades de la Costa Brava és aquesta exquisida casa de
luxe de Begur, construïda en una de les parcel·les més grans de la costa, que gaudeix
de privacitat total i d'unes vistes espectaculars.
Aquesta sensacional propietat de 7 dormitoris en venda a Begur es troba a uns
minuts a peu del centre del poble, en una parcel·la de 9800 m2 orientada cap al sud
en una situació privilegiada a dalt d'un turó i amb unes vistes molt àmplies del mar
Mediterrani i una gran part de la Costa Brava.
La propietat ha estat reformada per complet amb especial cura en els detalls i
utilitzant materials de la més alta qualitat, com ara fusta de roure original d'un castell
francès del segle XIX.
La casa està molt ben distribuïda. Les tres sales de recepcions i tots els dormitoris
principals gaudeixen de les fabuloses vistes. L'orientació és perfecta, ja que assegura
que aquesta rebi llum natural al llarg del dia i que estigui protegida completament
de la tramuntana.
La propietat té un estil tradicional amb una façana de pedra de Begur. L'interior és
una perfecta combinació entre l'estil contemporani i el clàssic.
La propietat està envoltada de terrasses immenses i disposa d'una preciosa piscina
climatitzada amb una cascada. Al costat de la piscina, hi ha una zona lounge d'estiu
amb bar i barbacoa.
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lucasfox.cat/go/lfcb1160
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Armaris encastats, Barbacoa, Llar de foc,
Vistes
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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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