
REF. CBR37161

1 590 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

4
Sovrum  

4
Badrum  

246m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Vackert fiskarhus med 4 sovrum 30 meter från stranden,
med fantastisk havsutsikt och söderläge till salu i Cala de
Sa Tuna, Begur.

I den vackra och skyddade viken Sa Tuna, bara 2 kilometer från den medeltida staden
Begur, hittar vi detta underbara fiskarhus som har bevarat all sin charm.

Huset i söderläge njuter av sol under alla årstider, samt enkel tillgång till stranden
bara 30 meter bort och underbar utsikt över havet och kullarna.

På bottenvåningen finner vi en generös hall, ett dubbelrum med separat badrum, ett
enkelrum med eget badrum och ett rum som för närvarande används som tvättstuga.

På nästa våning finns två dubbelrum med eget badrum och en delad balkong med
havsutsikt.

På övervåningen finns ett rymligt vardagsrum/matsal med öppen spis och tillgång till
en magnifik terrass med öppen utsikt över havet och stranden. På samma våning
hittar vi även det fullt utrustade köket med utgång till terrassen.

Huset har uppvärmning med elradiatorer.

Tveka inte att kontakta oss för att få mer information om detta vackra hus med
mycket charm och för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/cbr37161

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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