
REF. CBR28200

950.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em Begur Town, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

3
Quartos  

3
wc  

274m²
Plano  

219m²
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

Espectacular casa de pedra restaurada e renovada em
1986 no centro de Begur, a poucos minutos a pé do centro
da vila e dos seus serviços.

Fantástica casa em pedra com logradouro interior e piscina no centro de Begur,
restaurada e renovada com muito bom gosto em 1986 pelos actuais proprietários, e a
poucos passos do centro e do largo da igreja.

Entramos nesta linda casa por um lindo alpendre de pedra com vaga para um carro.
Este alpendre dá acesso ao interior da casa, onde somos recebidos por um bonito
hall de entrada que, através de uma escada interior, conduz a uma espaçosa sala de
estar com lareira e que conduz a um fantástico logradouro interior com uma piscina
em pedra, ideal para desfrutar durante as noites de verão com amigos e família pela
sua total privacidade. No mesmo nível e com acesso ao mesmo terraço, encontramos
uma grande sala em open space onde existe uma cozinha americana totalmente
equipada e uma ampla zona de refeições com barbecue.

O primeiro andar é composto por dois quartos duplos exteriores que partilham uma
casa de banho completa com banheira.

No piso superior encontra-se a suite principal com lareira, que oferece zona de vestir,
uma sala com banheira e um escritório, uma casa de banho com WC separado e
acesso a um terraço privado.

A casa está equipada com aquecimento central a gasóleo, ligação à Internet Wi-Fi, TV
satélite, descalcificador de água e licença para utilização turística.

Uma casa ideal em uma das cidades mais desejadas de toda a Costa Brava.

lucasfox.pt/go/cbr28200

Terraço, Piscina, Parquet, Luz natural,
Estacionamento,
Sistema de aspiração centralizado ,
Renovado, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Entrada de serviço, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Armários empotrados , Aquecimento
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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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	Espectacular casa de pedra restaurada e renovada em 1986 no centro de Begur, a poucos minutos a pé do centro da vila e dos seus serviços.

