
SÅLD

REF. CBR20044

430 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 4 Sovrum till salu i Aiguablava, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17213

4
Sovrum  

4
Badrum  

213m²
Planlösning  

932m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Villa med 4 sovrum med privat pool på en mycket privat
tomt nära de bästa stränderna på Costa Brava.

Härlig villa i det lugna bostadsområdet Casa de Campo mellan Begur och Palafrugell
och bara 5 minuter från de bästa stränderna på Costa Brava. Villan ligger på en stor
och solig tomt med en veranda, solig terrass, pool, trädgård och chill-out områden.

När vi kommer in i fastigheten hittar vi den stora trädgården som omger huset och
tillåter fullständig integritet i utomhusområdet.

Huvudvåningen består av ett vardagsrum med öppen spis och tillgång till en trevlig
terrass med en veranda, perfekt för att njuta av sommarkvällar. Därefter hittar vi ett
fullt utrustat öppet kök, ett sovrum med dubbelsäng, badrum med dusch och
dubbelrum med eget badrum.

Övre våningen består av ett sovrum med dubbelsäng med eget badrum med badkar,
omklädningsrum och tillgång till en terrass med avkopplande utsikt över en tallskog.
Alla rum har inbyggda garderober och huset är utrustat med ett larmsystem och
elektriska radiatorer.

På nedre våningen hittar vi ett sovrum med dubbelsäng med privat badrum med
dusch och ett förråd som för närvarande används som tvättstuga och skafferi.

Slutligen innehåller fastigheten utomhusparkering för två bilar.

lucasfox.se/go/cbr20044

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Renoverad, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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	Villa med 4 sovrum med privat pool på en mycket privat tomt nära de bästa stränderna på Costa Brava.

