
SÅLD

REF. CBR9130

1 595 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

7
Sovrum  

6
Badrum  

461m²
Planlösning  

1.469m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

En fantastisk 7-rums medelhavsstil villa ligger på ett
underbart läge bara 5 minuters promenad från den
pittoreska stranden av Sa Tuna.

Vid slutet av en väldigt lugn väg, bara 200 meter från den vackra stranden Sa Tuna,
hittar vi denna underbara villa i medelhavsstil, byggd 2002, som har fullständig lugn
och avskildhet.

Utanför hittar vi en mogen trädgård och 3 stora terrasser med utmärkt havs- och
bergsutsikt som ger en pool och gott om utrymme att äta och koppla av ute.
Annanstans är huset omgivet av tallar och andra mogna buskar, vilket ger en hög grad
av avskildhet.

Efter att ha parkerat bilen i det stora dubbla garaget på bottenvåningen går vi in på
första våningen och hittar ett fantastiskt rymligt vardagsrum och matsal med en
mysig öppen spis. Uteplatsens dörrar öppnar ut mot en terrass med utmärkt
havsutsikt över Sa Tuna-bukten och de omgivande bergen. På denna våning finns
också gästtoalett, kök, badrum, tvättstuga och dubbelrum med separat ingång. I en
separat bilaga finns ett dubbelrum med eget duschrum.

Den andra våningen är ockuperad av sovrummet med eget duschrum, ytterligare 3
dubbelrum, ett med eget badrum och de andra som delar badrum. Det finns en
separat bilaga med ett dubbelrum med eget duschrum och slutligen en stor terrass.

På översta våningen i huset finns en stor terrass med en pool. Det är en ljus och
rymlig fastighet som har stora rum och ett överflöd av naturligt ljus hela tiden.

Huset ligger i ett så bra läge nära stranden och erbjuder även sovande boende för
upp till 14 personer, vilket ger ett utmärkt utbyte från säsongsuthyrning och är ett
oslagbart alternativ för stora familjer som söker ett perfekt fritidshus.

lucasfox.se/go/cbr9130

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Turistlicens, Öppen spis,
Inbyggda garderober
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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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