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OMSCHRIJVING

Prachtige villa in neo-klassieke stijl van 490 m² met
interessante architecturale kenmerken, zoals pilaren,
stucwerkwanden en marmeren vloeren, op een terrein
van 8.000 m² met mooie, afgezonderde tuinen, op korte
loopafstand van het stadscentrum van Begur.

Prachtige villa in Begur, ontworpen en eigendom van een kunstenaar met originele
kunstwerken en sculpturen; te zien in architectuur- en designtijdschriften.

We naderen het landgoed via grote ijzeren hekken die leiden naar een eigen oprit en
een parkeerplaats. De villa heeft een prachtige locatie met een groot terras met
uitzicht op de heuvel beneden en de zee en het kasteel van Begur in de verte,
omgeven door bossen en met de grootste privacy. Buiten vinden we prachtige tuinen
met eindeloze pittoreske hoekjes die wachten om ontdekt te worden, evenals een
groot 20 meter lang zwembad omgeven door gazon.

De woning bestaat uit 3 onafhankelijke woonruimtes, verbonden door zachte
tuinpaden, met fantastische grote kamers voor vermaak en in totaal 7 slaapkamers.

Het hoofdgebouw bestaat uit een spectaculaire grote centrale kamer met marmeren
vloeren, stucwerkwanden, pilaren en een verzonken eethoek. Vanuit deze kamer
vinden we de hoofdslaapkamer met een en-suite badkamer en een inloop
kleedkamer. Via een andere deur die uit de centrale hoofdkamer komt, vinden we 2
tweepersoonsslaapkamers met een eigen badkamer. En een derde deur leidt uit de
centrale kamer naar de volledig ingerichte keuken die zou kunnen profiteren van
modernisering. Er zijn nog 2 servicekamers gelegen in de kelder van het
hoofdgebouw en die toegankelijk zijn vanaf de buitenkant.

Het bijgebouw bevindt zich onder het grote terras en beschikt over een grote kamer
met een spectaculair uitzicht over het bos en de zee. Deze kamer wordt door de
huidige eigenaar gebruikt als zowel een woonkamer als een slaapkamer. Alle muren
zijn versierd met originele schilderijen van de huidige eigenaar. Voorafgaand aan
deze kamer vinden we een kleine kitchenette en een badkamer met een douche.

lucasfox.co.nl/go/cbr7597

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Waterput, Volledig uitgeruste keuken,
Exterior, Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, 
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Het poolhouse bestaat uit een overdekt terras dat wordt gebruikt voor vermaak. Er
zijn 2 kamers aan beide uiteinden van het terras, een heeft een volledig ingerichte
keuken en de andere is momenteel gebruikt als een kantoor en een bibliotheek,
hoewel het kan worden gebruikt als een slaapkamer met tweepersoonsbed. Een
badkamer leidt naar deze kamer.

Dit is een fantastische kans om een omvangrijk en volledig uniek landgoed te
verwerven met tuinen en een zwembad, op loopafstand van het centrum van Begur.
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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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	Prachtige villa in neo-klassieke stijl van 490 m² met interessante architecturale kenmerken, zoals pilaren, stucwerkwanden en marmeren vloeren, op een terrein van 8.000 m² met mooie, afgezonderde tuinen, op korte loopafstand van het stadscentrum van Begur.

