
GERESERVEERD

REF. LFCB1160

3.500.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in Begur Town, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

7
Slaapkamers  

4
Badkamers  

658m²
Plattegrond  

9.800m²
Perceeloppervlakte

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

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


OMSCHRIJVING

Exclusief luxe onroerend goed in Begur om te kopen op
een enorm perceel van 1 hectare met een adembenemend
panoramisch uitzicht op zee. Totale privacy, afwerking
van de beste kwaliteit, privézwembad, grote terrassen, 7
slaapkamers. Unieke locatie op loopafstand van het dorp

Een van de opvallende eigendommen van de Costa Brava, dit prachtige luxe
eigendom in Begur om te kopen, is gebouwd op een van de grootste kustpercelen
aan de kust met volledige privacy en een aantal van de allerbeste uitzichten die de
Costa Brava te bieden heeft.

Deze sensationele 7-slaapkamer Begur woning te koop is gelegen op loopafstand van
het centrum van het dorp op een perceel van 9800m2 en geniet van een
bevoorrechte, op het zuiden, heuvel positie met verreikende uitzicht op de
Middellandse Zee en een groot stuk van de ruige Costa Brava-kustlijn.

Het pand is volledig gerenoveerd met een onberispelijke aandacht voor detail met
behulp van materialen van de hoogste kwaliteit - inclusief originele eikenhouten
lambrisering van een 19e-eeuws Frans kasteel.

Het huis is prachtig ingericht. Alle drie de ontvangstruimten en alle grote
slaapkamers genieten van het fantastische uitzicht op zee. De oriëntatie is perfect,
zodat het pand de hele dag zon krijgt en volledige bescherming tegen de heersende
Tramuntana-wind.

Het pand is in traditionele stijl met de hele gevel gekleed in Begur-steen. Het
interieur is een stijlvolle mix van modern en klassiek.

Het pand is omgeven door grote terrassen en beschikt over een prachtig, verwarmd
overloopzwembad met watercascade. Naast het zwembad, grenzend aan het
hoofdgebouw, is een zomerlounge aan het zwembad met een bar en een barbecue.

lucasfox.co.nl/go/lfcb1160

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, 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.
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