
SÅLD

REF. CBR12348

1 765 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

6
Sovrum  

6
Badrum  

654m²
Byggyta  

1,225m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Superb 6-sovrum nybyggd villa till salu i ett utmärkt
område i Sa Riera, Begur med spektakulär havsutsikt

Avslutad sommaren 2018 ligger denna fantastiska, moderna stil, 6-rums villa vid
slutet av en lugn och oändlig väg i ett exklusivt bostadsområde i Sa Riera och har
fantastisk havsutsikt till Isles Medes. Bara en 15 minuters promenad från Sa Riera-
stranden och dess restauranger vid stranden, är villan ett av få nybyggda bostäder
som för närvarande är tillgängliga för försäljning i området.

Den östläge villa är byggd över 5 nivåer med tillgång via hiss från parkeringsplatsen
på bottenvåningen. Det moderna, öppna köket och det huvudsakliga vardagsrummet
/ matplatsen alla har underbar havsutsikt och direkt tillgång till en stor terrass med
attraktiv pool och gräsmatta.

Huset har 5 stora sovrum - inklusive två stora master-sviter - och det finns
ytterligare ett sovrum och badrum för servicepersonal åtkomst direkt från köket och
med enkel tillgång till verktyg / tvättstuga. Alla de viktigaste sovrummen har tillgång
till en terrass och alla har underbar havsutsikt.

Detta exceptionella moderna hem är utrustat med ett integrerat
luftkonditioneringssystem, högkvalitativa Roca-keramiska golv och indirekt
belysning. Det finns ett garage för en bil på bottenvåningen ingångsnivå och på första
våningen finns två stora rum som enkelt kan omvandlas till extra naturligt upplyst
boende, ett spa eller hemmabio.

Fastigheten ligger bara några minuters bilresa från den eftertraktade staden Begur
och mindre än 10 minuter från närmaste golfbana.

lucasfox.se/go/cbr12348

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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