
VERKOCHT

REF. LFCB1216

2.590.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Begur Town, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

900m²
Plattegrond  

1.400m²
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

Luxe huis op slechts 250 meter van het dorpsplein, met 4
slaapkamers en een apart gastenappartement, grote tuin
met zwembad en hoogwaardige afwerking

Dit unieke Costa Brava onroerend goed om te kopen is een van de opvallende
woningen van de regio. Het huis van 900 m², bestaande uit een authentiek en
volledig gerenoveerd 18e-eeuws stenen huis dat met een nieuwbouw uit 1995 is
verbonden, bevindt zich in het zeer gewilde middeleeuwse dorp Begur - op slechts
250 meter van het stadsplein. Het pand beschikt over een combinatie van
authentieke Catalaanse en neogotische kenmerken.

De woning is gebouwd op een perceel van 1.400 m² met uitzicht op de stad Begur en
beschikt over een prachtige tuin met gazon, privézwembad en de overblijfselen van
een originele molensteen. Het centrum van het dorp Begur is grotendeels autovrij en
het pand is een van de weinige in het dorp waar u met de auto kunt komen, met
verschillende parkeerplaatsen op eigen terrein en een eigen garage.

Dit uitzonderlijke Begur luxe onroerend goed om te kopen is gerenoveerd tot een
hoge standaard en wordt gepresenteerd in uitstekende staat met alle gemakken van
het moderne leven en omvat 4 slaapkamers plus een apart gastenappartement, een
grote open ruimte woon- en eetkamer met open haarden en verschillende terrassen
biedt een prachtig uitzicht. De woning is gebouwd over drie niveaus.

De collectie meubels en kunst past perfect bij de stijl van het huis en biedt
verschillende prachtige antieke stukken, waarvan sommige bij de prijs zijn
inbegrepen.

Bekijk meer luxe onroerend goed te koop in Begur  .

lucasfox.co.nl/go/lfcb1216

Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Gerenoveerd, Dubbel glas, Chill out area,
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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