REF. CBR25796

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

hus/villa med 7 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Begur » Sa Riera / Sa Tuna » 17255

7

5

600m²

1,547m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta
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ÖVERBLICK

Imponerande villa med 7 sovrum till salu på en unik tomt
med oslagbar utsikt över Cap de Creus, Medesöarna och
viken Sa Riera.
La Tortuga är ett av de mest symboliska hemmen på hela Costa Brava. Arkitekterna
Briones, Dalmau och Marqués byggde den mellan 1973 och 1977 på södra spetsen av
Sa Riera, en av de mest attraktiva vikarna i Baix Empordà. Denna prestigefyllda villa
med unik stil och art deco-funktioner visas i flera böcker och tidskrifter för arkitektur
och inredning.
Villan ligger på en tomt omgiven av havet, så den erbjuder sina invånare total
avskildhet, känslan av att vara på en ö och oslagbar utsikt över Cap de Creus,
Medesöarna och Sa Riera-stranden. Huset har utformats och utformats med respekt
för landets naturliga lutning för att integrera det i omgivningen.
När vi går in i huset hälsas vi av en inomhusträdgård och en elegant trappa som
effektivt och subtilt fördelar hemmets olika delar tills vi når den nedre delen. Här
hittar vi ett imponerande vardagsrum / matsal med avantgardistisk design som har
fantastisk utsikt över havet och viken Sa Riera. Detta utrymme erbjuder direkt
tillgång till två terrasser, en på varje sida av huset för att dra nytta av solen och
utsikten efter tid på dagen, samt tillgång till trädgården.
Huset består också av ett vintervardagsrum med öppen spis, 5 dubbelrum för boende
med 3 badrum, ett stort kök, ett stort serviceutrymme med tvättstuga, 2 enkelrum
med 1 komplett badrum, ett gästbadrum och ett SPA utrymme med nordisk bastu och
hamambad. Dessutom finns det många inbyggda garderober i hela huset.
Trädgården ökar husets prestige och erbjuder invånarna en fantastisk gångväg med
utsikt som ändras beroende på läge: från de vackra klipporna i Ses Negres till
stranden i Sa Riera. I den nedre delen av trädgården hittar vi en stor pool och två
direkt tillgång till kustvägen och den vackra stranden Cala S'Antigua.
För större komfort har villan 4 parkeringsplatser (2 inomhus i ett täckt garage),
luftkonditionering i de flesta rum, uppvärmning, ett kök med gas och ett larm med
rörelsedetektorer.
Några minuter från huset hittar vi alla tjänster och några av de bästa restaurangerna i
området.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Spa,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, , Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Tvättstuga,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet
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Kontakta oss för mer information om denna unika och imponerande villa på Costa
Brava.

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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