REF. CBR17957

€1,550,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255
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Byggyta

Totalyta

REDUCERAT PRIS
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ÖVERBLICK

Imponerande villa med 4 sovrum med panoramautsikt
över havet och bergen och poolen till salu på Costa Brava.
Denna magnifika villa har en plats på högsta punkten av en klippa med utsikt över
havet, så det erbjuder panoramautsikt över några av Costa Bravas mest imponerande
landskap. Huset, av modern stil, byggdes för tio år sedan som ett ambitiöst projekt av
en känd arkitekt, och har högkvalitativa ytbehandlingar, rikligt ljus och utmärkt
utomhusutrymme. De stora rummen, inredda med ett ljust färgschema kombineras
med varma trägolv för att skapa eleganta och mysiga rum, idealiska för en familj.
Dessutom ligger villan i ett mycket lugnt område.
Utrymmet är fördelat på 2 våningar:
Bottenvåningen ligger vid ingången och består av 3 underbara dubbelrum, alla med
eget badrum och fantastisk utsikt över havet och bergen.
På övervåningen hittar vi master suite som består av ett privat badrum med badkar
och dusch, ett fantastiskt omklädningsrum och ett sovande område, samt att erbjuda
de bästa utsikten i hela huset. Därefter öppnar ett minimalistiskt Santos-märkeskåp
upp till vardagsrummet, och är fullt utrustat och mycket praktiskt. Vardagsrummet,
utan tvekan hjärtat av huset, presenteras som ett underbart generöst rum med rikligt
ljus och en perfekt avkopplande atmosfär att njuta av med vänner och familj, med
utsikt över poolen, havet och bergen.
Slutligen består utomhusytan av en modern pool med ett relaxområde, det perfekta
stället för att svalna och sola under de varma månaderna. Trädgården har också ett
stort gräsmatta och ett område för aromatiska örter.
Huset är utrustat med luftkonditionering, värme, dubbla fönster och ett larmsystem
för att garantera maximal komfort och lugn när som helst på året.
Kontakta oss för att besöka denna unika villa på marknaden med panoramautsikt.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkett,
Parkering, Balkong, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utsikt, Walk-in closet
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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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