
REDUCERAT PRIS

REF. CBR24751

595 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 2 Sovrum till salu i Begur Town, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

2
Sovrum  

2
Badrum  

264m²
Planlösning  

134m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Charmigt radhus från början av det tjugonde århundradet
beläget i den historiska stadskärnan i Begur med en
vacker veranda och trädgård. Det perfekta stugan.

I hjärtat av Begurs historiska stadskärna, nära alla tjänster och stränderna vid Costa
Brava, hittar vi detta unika radhus från början av 1900 -talet på 264 m² med en vacker
privat trädgård med blommor och en charmig täckt terrass.

Fastigheten renoverades vackert 2007 och bibehöll hela den ursprungliga historiska
och rustika charmen med funktioner som stenväggar och trappor och takbjälkar i trä.

Veranda, trädgård och garage finns på entréplanet, tillsammans med entrén och
vardagsrummet. Den första våningen erbjuder ett kök och ett sovrum och har
trappsteg upp till ett annat vardagsrum-matsal, ett sovrum och ett badrum.

På översta våningen hittar vi den otroliga mästarsviten som drar nytta av gott om
solljus, luftkonditionering, en öppen spis och ett stort badrum med dusch och
omklädningsrum.

Ytterligare funktioner inkluderar det automatiska vattningssystemet i trädgården och
vattenbrunnen under bågarna.

Ett verkligt idylliskt hem för en familj, pensionerat par eller en otrolig möjlighet att
hyra investeringar i Costa Bravas mest autentiska kuststad.

lucasfox.se/go/cbr24751

Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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