
VERKOCHT

REF. CBR14405

1.330.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Begur Town, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

488m²
Plattegrond  

1.188m²
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

Grote mediterrane villa met een prachtig uitzicht op zee
te koop op loopafstand van de stad Begur.

Op slechts 10 minuten lopen van het centrum van het charmante stadje Begur met
zijn winkels, bars en restaurants en op slechts 5 minuten rijden met de auto naar de
pittoreske stranden van Sa Tuna en Sa Riera, vinden we dit ruime huis met 6
slaapkamers met een apart gastenverblijf.

Het pand biedt een hoge mate van privacy, zoals niet over het hoofd gezien door
andere woningen en biedt een prachtig uitzicht op de Middellandse zee, de Medes-
eilanden, en het kasteel en de stad Begur. Het profiteert van een zeer goed
onderhouden tuin en een privézwembad. Het is zorgvuldig ontworpen en verzorgd en
wordt nu in uitstekende staat aangeboden met centrale verwarming en
airconditioning.

De hoofdingang bevindt zich op de begane grond, waar we een hal vinden met een
trap naar beneden naar een open ontvangstruimte en badkamer en een trap naar de
hoofdreceptie met driedubbele ramen en schuifdeuren die uitkomen op een
overdekte veranda en de tuin. De receptie biedt een prachtig uitzicht op zee en is
voorzien van airconditioning en een houtkachel. De volledig ingerichte keuken leidt
naar de receptie en er is een aparte ontbijtruimte en een wasruimte naast de keuken.

Op de eerste verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met ingebouwde kasten,
een ensuite badkamer en een eigen terras, evenals 2 extra slaapkamers, beide met
een eigen terras en een badkamer met een jacuzzi en een douche.

Op de benedenverdieping vinden we 2 tweepersoonsslaapkamers met ingebouwde
kasten en een doucheruimte, een onafhankelijk gastenverblijf met een grote
woonkamer / slaapkamer, ruimte om een keuken te installeren, doucheruimte en een
eigen ingang, evenals een opslag kamer en een ruime garage voor 4 wagens.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over dit onberispelijke
huis in Begur.

lucasfox.co.nl/go/cbr14405

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Parkeerplaats, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, 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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