
VERKOCHT

REF. CBR19715

1.095.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

268m²
Plattegrond  

969m²
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

Mooie villa in Sa Riera met uitzicht vanaf het terras over
de zee en de Medes-eilanden.

Deze charmante villa, oorspronkelijk gebouwd in de jaren 1980, werd enkele jaren
geleden grondig gerenoveerd en is volgens een zeer hoge standaard afgewerkt. De
villa is gelegen aan een zeer rustige straat met slechts 2 andere huizen in dezelfde
straat en aan 2 zijden begrensd door groene gordel grond die niet kan worden
gebouwd.

Het zwembad ligt achter het hoofdgebouw en biedt eens volledige privacy. Een
aparte garage is geschikt voor 2 voertuigen en wordt geleverd met een oplaadstation
voor elektrische auto's aan de muur.

De praktische indeling van de accommodatie betekent dat de meeste kamers zich op
één niveau bevinden. De nieuw geïnstalleerde Santos-keuken biedt de allerbeste
apparatuur, terwijl de woonkamer een prachtig uitzicht op zee biedt en uitkomt op
een groot gedeeltelijk schaduwrijk terras dat uitkijkt over de zee en richting de
Medes-eilanden.

De slaapkamer heeft een ensuite badkamer, ingebouwde kasten en biedt een
prachtig uitzicht op zee. We vinden ook nog een tweepersoons slaapkamer met
inbouwkasten en een badkamer op dit niveau.

Het lagere niveau van het huis biedt nog 2 slaapkamers met kledingkasten, een
badkamer, een toilet en een wasruimte. De slaapkamers kijken uit op de tuin met
mediterrane struiken en bloemen en worden geïrrigeerd door een automatisch
sproeisysteem. De accommodatie is uitgerust met zonnepanelen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging van deze prachtige villa
met uitzicht op zee.

lucasfox.co.nl/go/cbr19715

Zeezicht, Tuin, Terras, Prive garage,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Open haard, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Dubbel glas, Beveiliging,
Barbecue
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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.

REF. CBR19715

1.095.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

268m²
Plattegrond  

969m²
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

	Mooie villa in Sa Riera met uitzicht vanaf het terras over de zee en de Medes-eilanden.

