
SÅLD

REF. CBR30112

2 195 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

5
Sovrum  

5
Badrum  

500m²
Planlösning  

1.097m²
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

En härlig villa med 5 sovrum med fantastisk havsutsikt,
personalboende, en privat pool och bara ett stenkast från
en av Costa Bravas mest charmiga stränder.

Byggdes 2007, med material och finish av högsta kvalitet, har denna fastighet hållits i
oklanderligt skick sedan dess. Denna fastighet utstrålar elegans och charm med högt i
tak, stora fönster, svepande trappa och innergård.

Hotellet ligger bara 100 meter från den charmiga stranden Sa Riera och erbjuder unik
tillgång till butiker, barer och restauranger, förutom stranden, bara 2 minuters
promenad bort.

Huvudentrén på baksidan av fastigheten tar oss till en charmig innergård där vi
välkomnas av två imponerande cypernträd som ger en verklig känsla av ankomst.

När vi kommer in i fastigheten genom en vackert snidad trädörr till
huvudmottagningsrummet, slås vi omedelbart av överflödet av naturligt ljus,
översvämningen och den omedelbara närvaron av det kristallblå vattnet i bukten Sa
Riera nästan inom räckhåll.

Höga skjutdörrar leder från receptionen till huvudterrassen som erbjuder fantastisk
utsikt över trädgården, den närliggande stranden och bukten.

Det stora mottagningsrummet rinner ut i matsalen som också erbjuder en obehindrad
siktlinje till havet. Ledande från matsalen hittar vi det fullt utrustade köket som har
fördelen av en separat utgång till den yttre innergården, perfekt för att ta in shopping
eller för tillgång till personal. En dörr leder från matplatsen till ett komplett badrum
och ett annat mottagningsrum som kan fördubblas som ytterligare sovrum om det
behövs.

En imponerande, svepande trappa leder upp från huvudmottagningsrummet till ett
övre galleri på första våningen. Ledande från galleriet hittar vi det mycket rymliga
sovrummet, komplett med eget badrum med både badkar och dusch, och en
klädkammare. De stora skjutdörrarna till sovrummet öppnar ut på terrassen på
övervåningen och erbjuder återigen fantastisk utsikt över bukten. Det stora
sovrummet är utrustat med luftkonditionering.

Från det övre galleriet leder också två rymliga dubbelrum med badrum. Ett av
sovrummen öppnar också ut på den övre terrassen och har underbar havsutsikt.

lucasfox.se/go/cbr30112

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Högt i tak, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Dubbla fönster
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Tillbaka på bottenvåningen leder en spiraltrappa ner från det mindre receptionen till
ett dubbelrum, även utrustat med luftkonditionering och ett badrum. Detta sovrum
har direkt tillgång till trädgården och poolområdet. På nedre våningen hittar vi också
ett stort multifunktionsrum, som för närvarande används som vinkällare, men som
kan förvandlas till ett biorum, ett lekrum, ett bibliotek eller ytterligare gästboende.

Ledande från huvudgården på baksidan av fastigheten hittar vi oberoende
personalboende i form av ett dubbelrum med eget badrum, åtkomligt från utsidan via
egen ingång. Vi hittar också ett grovkök som leder ut från innergården. Ett stort
dubbelgarage finns också utanför gården.

På framsidan av fastigheten hittar vi en stor pool och ett överflöd av buskar,
blommor och träd. En skjutgrind ger tillgång till fastigheten med bil. Fastigheten är
utrustad med ett larmsystem.
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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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