REF. CBR10180

1 495 000 € Hus/Villa - Såld

Excellent Hus/Villa med 9 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255
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ÖVERBLICK

Fantastisk villa med 9 sovrum med fantastisk
panoramautsikt över havet och Medesöarna, med en pool,
terrasser, en trädgård, grill, garage och en självständig
lägenhet, bara 500 meter från stranden i Sa Punta, Begur.
Denna 490 m² villa är presenterad i mycket gott skick, har byggts 2007 och mycket väl
underhållen. Det har ett utmärkt läge i Sa Punta, bara 3 minuters promenad från
stranden och 5 minuter med bil från centrum av Begur.
Fastigheten har utformats för att få ut det mesta av den sensationella utsikten över
Medelhavet och Medesöarna, med flera terrasser och en trädgård med pool och
grillplats med sommarkök och 2 parkeringsplatser.
Vi går in på översta våningen där vi hittar ett garage, det rymliga vardagsrummet,
köket, gästrummet, ett sovrum med badrum och en studie.
Nivån nedan erbjuder ett annat badrum, 3 ytterligare sovrum och 2 badrum. Också på
denna nivå av huset är en separat lägenhet med eget vardagsrum, kök, 2 sovrum och
badrum; perfekt för gästerna.
Det lägsta våningen erbjuder förråd, ett gym, tvättstuga och ett sovrum och badrum.
Huset har fördelar från centralvärme och ett larmsystem.
Den är idealisk som permanent eller andra för en stor familj eller som en investering
eftersom den rymmer 16 personer och är idealiskt beläget som en semesterbostad.
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lucasfox.se/go/cbr10180
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Balkong, Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Öppen spis, Säkerhet, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utsikt
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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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