
VERKOCHT

REF. CBR12348

1.765.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

654m²
Plattegrond  

1.225m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Schitterende 6-slaapkamer nieuwbouw villa te koop in
een prime gebied van Sa Riera, Begur met een
spectaculair uitzicht op zee

Deze prachtige moderne 6-slaapkamer villa is voltooid in de zomer van 2018 en ligt
aan het einde van een rustige, doodlopende weg in een luxe woonwijk van Sa Riera
en biedt een spectaculair uitzicht op zee aan de Isles Medes. Het ligt op slechts 15
minuten lopen van het Sa Riera-strand en de restaurants aan het strand. Het is een
van de weinige nieuwbouwwoningen die momenteel in de regio te koop zijn.

De op het oosten gerichte villa is gebouwd op 5 niveaus en biedt toegang via een lift
vanaf de parkeerplaats op de begane grond. De moderne open keuken en de grote
woon / eetkamer hebben allemaal een prachtig uitzicht op zee en directe toegang tot
een groot terras met een mooi zwembad en een grastuin.

Het huis beschikt over 5 grote slaapkamers - waaronder twee grote master-suites -
en er is nog een slaapkamer en een badkamer voor onderhoudspersoneel dat
rechtstreeks vanuit de keuken toegankelijk is en met gemakkelijke toegang tot de
bijkeuken / wasruimte. Alle grote slaapkamers bieden toegang tot een terras en
hebben allemaal een prachtig uitzicht op zee.

Deze uitzonderlijke moderne woning is afgewerkt tot een hoge standaard en is
uitgerust met een geïntegreerd airconditioningsysteem, hoogwaardige Roca-
keramische vloeren en indirecte verlichting. Er is een garage voor één auto op de
begane grond en op de eerste verdieping zijn er twee grote kamers die gemakkelijk
kunnen worden omgebouwd tot extra, natuurlijk verlichte accommodatie, een spa of
een thuisbioscoop.

De accommodatie ligt op slechts een paar minuten rijden van de gewilde stad Begur
en op minder dan 10 minuten van de dichtstbijzijnde golfbaan.

lucasfox.co.nl/go/cbr12348

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Verwarming, Open haard,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Bijkeuken, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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