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ÖVERBLICK

Vacker 6-rums villa med fantastisk havsutsikt till salu i Sa
Tuna på Costa Brava

Byggt i 2015, erbjuder denna spektakulära första linjens egendom nära Sa Tuna
(Begur) på Costa Brava en magnifik utsikt från alla fyra nivåer.

Det finns flera utsiktsplatser för att njuta av de vackra omgivningarna, inklusive den
härliga huvudterrassen med 22m infinity pool, täckt matsal och underhållande
utrymmen och ett dramatiskt överhängande sittgrupp.

Inuti, dubbla höjdar, stora öppna ytor och omfattande användning av glasväggar
maximerar naturligt ljus och omfamnar utsökta utsikter från pool till horisont.

Den stora 62m² öppen planlösning innehåller levande, matsal och kök som alla har
utsikt över poolterrassen och havet. En öppen spis och golvvärme gör det till en
mycket speciell plats att vara när som helst på året.

Det finns generösa yttre utrymmen på varje nivå och de två övre sovrummen delar en
stor terrass med sitt unika perspektiv på den hisnande naturen. Ovanför detta, på vad
som är effektivt grundnivå för detta kaskad hem, är en ingång och fantastisk 134m²
takterrass utkik.

De övre tre våningarna är alla anslutna med en hiss, medan utanför trappan kan du
flytta från en våning till en annan utan att passera genom huset. Bottenvåningen har
två dubbelrum och egen terrass samt egen ingång.

Varje modern komfort ingår självklart i denna snygga moderna fastighet, inklusive
hemautomatisering, integrerad inomhus- / utomhusmusik, luftkonditionering,
avfuktare och centraliserad luftväxlare samt ett larmsystem som täcker huset, poolen
och trädgården.

Det finns också ett dubbelgarage och stort förråd. En väg leder ner till klipporna och
vattnet från bredvid huset.

lucasfox.se/go/cbr16507

Strand, Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Säkerhet,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats
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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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