
VERKOCHT

REF. CBR19406

625.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Begur Town, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

240m²
Plattegrond  

260m²
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

Historisch huis met 3 verdiepingen om te renoveren met
een tuin, te koop in het charmante historische stadje
Begur.

Dit prachtige historische pand, daterend uit de 18e eeuw, ligt aan een prachtige
voetgangersstraat die leidt naar het kasteel van Begur. De locatie in het centrum van
het dorp zorgt ervoor dat u de lokale diensten en het strand in zeer korte tijd kunt
bereiken.

Het huis is verdeeld over 3 verdiepingen en komt uit op een schilderachtige
achtertuin met een aparte ingang aan de achterzijde van het pand vanaf een lagere
weg. Er is ruimte om een garage en een zwembad toe te voegen aan de tuin indien
gewenst.

De woning heeft momenteel 4 slaapkamers met de mogelijkheid om extra
slaapkamers toe te voegen indien nodig. Op de middelste verdieping vinden we de
woonkamer, keuken en badkamer, evenals een groot terras bedekt met charmante
klimop met uitzicht op de achtertuin met uitzicht over Begur en richting de
Pyreneeën.

Op de bovenste verdieping vinden we 4 slaapkamers, een badkamer en een groot
terras met uitzicht op de tuin. Op de benedenverdieping bevindt zich de originele
gewelfde kelder van kaal steen die een geweldig potentieel heeft om te worden
omgezet in een wijnkelder, een werkplaats, een thuisbioscoop of verdere
accommodatie.

Het pand is structureel gezond, maar een complete interieurrenovatie zou het
kunnen veranderen in een prachtig charmant historisch huis met ruime
accommodatie in het meest gewilde deel van Begur.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/cbr19406

Tuin, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds, Uitzicht,
Renovatie object, Open haard, Balkon
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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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