
SÅLD

REF. CBR6737

795 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

4
Sovrum  

5
Badrum  

270m²
Planlösning  

953m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Fristående familjehus som erbjuder massor av avskildhet
med en vacker trädgård och pool, som ligger nära
Aiguafreda-stranden med fantastisk utsikt över havet och
Medesöarna.

Underbart familjhem nära Aiguafreda-stranden, en av de vackraste vikarna på Costa
Brava.

Fastigheten har en härlig trädgård och poolområde samt 2 terrasser, en bredvid
poolen och den andra som fungerar som ett chill out-område med markiser och
fantastisk utsikt över havet och Medesöarna. En stig längs fastigheten leder till flera
parkeringsplatser.

Denna 4-sovrumsfastighet på 270 m² är byggd 1993 och är spridd över en våning med
vardagsrum - matsal med öppen spis och havsutsikt. Alla 4 sovrummen har badrum
och garderober. Framför är en veranda med bord och stolar, havsutsikt och tillgång
till chill out terrassen.

Det finns ett gästbadrum och ett kök med lagringsutrymme och tillgång till en annan
terrass med grill. Bredvid köket finns 2 lagringsutrymmen, varav ett är ett grovkök.
Under poolen hittar vi ytterligare två förråd.

Ytterligare fördelar med den här egenskapen inkluderar det generösa
förvaringsutrymmet, säkerhetskamera, larm, luftkonditionering i varje sovrum, 2
vattenpannor och ett vattenmjukgörande system.

Ett välutrustat familjhem med pool, modern inredning och underbar havsutsikt.

lucasfox.se/go/cbr6737

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering, Larm,
Dubbla fönster, 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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