
REF. CBR28636

925.000 € Huis / Villa - Te koop
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Aiguablava, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17213

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

283m²
Plattegrond  

804m²
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

Mooi huis met tuin en privézwembad in de rustige
ontwikkeling van Casa de Campo in Begur, op een paar
minuten van het centrum en de beste stranden van de
Costa Brava.

Fantastisch huis met 5 slaapkamers, tuin en privézwembad in de rustige ontwikkeling
van Casa de Campo de Begur, op slechts 5 minuten rijden van het centrum en de
beste stranden van de Costa Brava.

Het huis is vrijstaand en geniet van een prachtig panoramisch uitzicht op de bergen
en de zee vanaf het bovenste terras.

Op de begane grond vinden we een prachtige woon-eetkamer en een lounge met
toegang tot een aantrekkelijk terras dat ideaal is voor lunches en diners buiten, een
keuken met leuningen naar de woon-eetkamer en toegang tot hetzelfde terras, een -
suite slaapkamer met een eigen badkamer met een douche, en 2
tweepersoonskamers die een complete badkamer met een ligbad delen.

Op de bovenste verdieping, die we bereiken via een interne trap, hebben we een
woonkamer met toegang tot een fantastisch terras met uitzicht op de zee en de
bergen, en ook 2 slaapkamers die een complete badkamer met een ligbad delen.

In de buitenruimte genieten we van een grote tuin met een privézwembad, een
barbecue en een chill-outruimte, een prachtige veranda ideaal voor ontmoetingen
met familie en vrienden, een afgesloten garage en een buitenparkeerplaats voor
meerdere auto's.

De woning is voorzien van centrale verwarming middels olieradiatoren en een
watertank.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wilt en dit
interessante huis in een van de beste wijken van Begur wilt bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/cbr28636

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Exterior, Dubbel glas, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Alarm
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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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