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ÖVERBLICK

Hus byggt med kvalitetsmaterial, fantastisk utsikt över
havet och Medesöarna och en gemensam pool, några
meter från centrala Begur.

Vi går in i huset på gatunivå, där vi hittar en täckt utomhusparkeringsplats och ett
privat garage, där det finns en elektrisk varmvattenberedare, pannan och ett
vattenavhärdare för hela huset. Det finns också ett rum inrett som ett sovrum, med
en inbyggd garderob, ett badrum med dusch och ett förråd.

En intern trappa leder till ett rymligt vardagsrum med matplats med en modern
öppen spis och stora fönster från golv till tak som ger naturligt ljus och skapar en
mycket ljus och trevlig atmosfär. Denna nivå har en solig terrass med fantastisk utsikt
över havet, Medesöarna, kusten upp till Cap de Creus, Pyrenéerna, staden och slottet
i Begur. På denna nivå har vi också ett kök som leder ut till terrassen och trädgården,
från vilken vi har direkt tillgång till den gemensamma trädgården och poolen. Denna
nivå i hemmet kompletteras med en gästtoalett.

Övre våningen består av två sovrum med inbyggda garderober, båda med eget
badrum med dusch och ett av dem med tillgång till en trevlig terrass med utsikt. Hela
våningen har trägolv för att ge den större värme hela året.

Det är ett parhus hörnhus, med en stor uteservering och en solig trädgård som omger
huset, med olika utrymmen för att placera bekväma möbler, koppla av eller äta.

Det bör noteras att huset är utrustat med en hiss som förbinder de tre nivåerna.

Det är perfekt att bo hela året eller som ett andra hem, eftersom det är mycket nära
alla centrumets tjänster och några minuter från de bästa stränderna i området som
Aiguablava, Sa Riera, Calella de Palafrugell, Llafranc och Tamariu.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/cbr25520

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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