
REF. CBR25499

1 290 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

4
Sovrum  

3
Badrum  

184m²
Planlösning  

68m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Hus med fantastisk panoramautsikt över viken Sa Tuna
och dess underbara naturliga omgivningar, med mycket
enkel tillgång till stranden och restaurangområdet.

Detta exklusiva hem ligger vid strandpromenaden i Sa Tuna och erbjuder underbar
panoramautsikt över havet och dess naturliga omgivningar. Det ligger i en av de
vackraste vikarna i Begur.

Huset är fördelat på tre våningar enligt följande:

På bottenvåningen hittar vi ett stort öppet utrymme med ett vardagsrum med öppen
spis som har spektakulär utsikt över havet. Ett kök med matplats med tillgång till
samma vardagsrum, gästtoalett och tvättstuga kompletterar denna nivå.

På övervåningen finns en fantastisk avkopplande terrass som erbjuder den bästa
utsikten över hela huset, perfekt för måltider och utomhusfirande under hela året.

På bottenvåningen har vi nattområdet med fyra dubbelrum, ett badrum med dusch
och ett komplett badrum med badkar.

Fäst till huset och med direkt tillgång till stranden finns ett stort slutet garage,
perfekt för förvaring av en båt. Det har också en dusch och ett förvaringsutrymme för
att lagra strandartiklar.

Tveka inte att kontakta oss för att begära mer information och ordna en visning av
detta hus, som är unikt i området.

lucasfox.se/go/cbr25499

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Terrass, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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