
SÅLD

REF. CBR37561

650 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

6
Sovrum  

4
Badrum  

310m²
Planlösning  

1.160m²
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

Hus på 310 m², att reformera, med söderläge och vacker
utsikt till salu bara 1 km från centrum av Begur och 1,5 km
från den vackra viken Sa Tuna.

Lucas Fox presenterar detta hus för reform med fantastisk utsikt över havet och
bergen, bara en kilometer från centrum av den vackra medeltida staden Begur, på en
mycket lugn och grön gata.

Huset ligger på en 1 160 m² stor tomt i söderläge, så det njuter av solen när som helst
på året. 1,5 kilometer bort ligger viken Sa Tuna, en av de vackraste på hela Costa
Brava.

Huset är fördelat på tre våningar: två av dem utformades som fristående lägenheter
med egna ingångar, sovrum, vardagsrum och kök.

På bottenvåningen och med direkt tillgång till trädgården hittar vi ett genomskinligt
område i väntan på distribution. Huset har också en fristående arbetsplats och en
utomhusparkering.

Det finns ett projekt för dess renovering och planer kan beställas utan förpliktelser.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om denna bostad med stor potential,
som ett andra hem och/eller som ett investeringsprojekt.

lucasfox.se/go/cbr37561

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Exteriör
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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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