
RESERVERAD

REF. CBR35620

3 850 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad
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  

4
Badrum  

287m²
Planlösning  

5.783m²
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

Prestigefylld arkitektvilla med mycket charm och
avskildhet, 5 minuters promenad från havet, med
underbar utsikt över havet och naturen till salu i Begur.

Bara 200 meter från kuststigen, som ger tillgång till den charmiga stranden Sa Riera, i
en underbar lummig miljö, hittar vi denna superbt designade villa byggd av en känd
arkitekt på 90-talet.

Denna villa är exceptionell och unik för flera av dess egenskaper: dess personlighet
och arkitektoniska stil, dess exceptionella utsikt över havet (Illes Medes, Cap de
Creus), dess totala avskildhet eftersom den är omgiven av träd och erbjuder en
mycket stor tomt. , och även för dess lätta tillgång till havet promenader på mindre
än 3 minuter.

Huvudbyggnaden består av ett stort vardagsrum-matsal med öppen spis och ett
öppet kök varifrån du kan njuta av oslagbar utsikt över omgivningarna och enkel
tillgång till uteområdet. Resten av huvudbyggnaden består av 2 sovrum, deras
badrum och magnifik utsikt, ett stort sovrum med eget badrum, en gästtoalett och ett
kök.

Bredvid huvudbyggnaden finns också ett charmigt pensionat. Här finns ett komplett
badrum, en öppen spis och ett litet kök.

Utanför finns en pool, terrass, matplats med grill och en underbar avkopplingsterrass.
På samma tomt hittar vi ett stort garage för flera bilar och en boulebana. Marken är
avskild i fem tomter och det finns möjlighet att sälja en utan att förlora någon
integritet.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information och besöka detta
exceptionella hem.

lucasfox.se/go/cbr35620

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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