
VENDIDO

REF. CBR6737

795.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Quartos à venda em Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

4
Quartos  

5
wc  

270m²
Plano  

953m²
area do terreno

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Casa de família que oferece muita privacidade, com um
belo jardim e uma piscina, com vistas fantásticas do mar
e das Ilhas Medes, à venda perto da praia de Aiguafreda.

Magnífica casa localizada perto da enseada de Aiguafreda, uma das melhores baías
da Costa Brava.

A propriedade possui um belo jardim, piscina e 2 terraços, um ao lado da piscina e o
outro funciona como uma área de relaxamento, com toldos e vistas fantásticas sobre
o mar e as Ilhas Medes. Uma estrada ao lado da casa leva a um espaço com vários
lugares de estacionamento.

A casa foi construída em 1993 e tem dimensões de 270 m², distribuídas em um andar
com sala de estar com lareira e vista para o mar. Os 4 quartos têm banheiro privativo
e roupeiros. Também possui uma varanda com uma mesa que oferece vista para o
mar e acesso ao terraço para descontrair.

Além disso, possui um banheiro para os hóspedes e uma cozinha com espaço para
armazenamento e acesso a outro terraço com churrasqueira. Ao lado da cozinha,
existem 2 salas de armazenamento, uma das quais funciona como lavanderia. Sob a
piscina são mais 2 salas de armazenamento.

Algumas vantagens desta propriedade incluem amplo espaço de armazenamento,
câmera de segurança, alarme, ar condicionado em todos os quartos, 2 caldeiras e
amaciador de água.

Uma casa ideal para uma família, com piscina, interiores modernos e belas vistas do
mar.

lucasfox.pt/go/cbr6737

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Luz natural,
Estacionamento, Vistas,
Janelas de vidro duplo , Cozinha equipada,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Casa de família que oferece muita privacidade, com um belo jardim e uma piscina, com vistas fantásticas do mar e das Ilhas Medes, à venda perto da praia de Aiguafreda.

