
REF. CBR33987

1 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Roses, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Bay of Roses / Empuriabrava »  17480

5
Sovrum  

4
Badrum  

300m²
Planlösning  

561m²
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

Underbar modern villa, en kort bit från Roses centrum,
med 5 sovrum, pool och underbar utsikt över havet och
Pyrenéerna till salu i Roses.

Bara 5 minuters promenad från Roses centrum hittar vi denna underbara moderna
villa med fantastisk utsikt över Rosesbukten och Pyrenéerna.

Huset har designats mycket väl och består av fem sovrum och 4 kompletta badrum.
Det erbjuder ett trevligt vardagsrum/matsal med ett öppet kök med direkt tillgång till
uteplatsen, till huvudterrassen och till poolen. På övervåningen finner vi en mycket
trevlig kontorsdel med eget kök och utgång till en vacker altan. Huset har även två
förråd och en stor uteplats för att parkera 2 bilar.

Det är ett idealiskt hus att bo året runt eller ta del av familjestunder under
semestern, med stadskärnan och alla stränder inom gångavstånd.

Tveka inte att kontakta oss för att få mer information om detta fantastiska hus och
för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/cbr33987

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Naturligt ljus, Högt i tak,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
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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