
REF. CBR7598

1 600 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum med 82m² terrass till salu i Begur Town, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

7
Sovrum  

5
Badrum  

477m²
Planlösning  

1.530m²
Totalyta  

82m²
Terrass

+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

Villa vid bergen till salu med utsikt över havet och Begur,
uppvärmd pool och paddel tennisbana.

Den här egenskapen sticker ut för sitt fantastiska bergsläge i Begur med
panoramautsikt till Begur slott och Palsbukten. Fastigheten ligger på en stor tomt
med en vacker trädgård och har utmärkta utomhusytor samt vackra interiörer.

Vi går in på fastigheten via en terrass på första våningen. En hall, med
stenmurfunktioner, leder till 2 stora dubbelrum med inbyggda garderober och ett
delat badrum med dusch. På denna nivå har vi även sovrummet med eget badrum,
igen med inbyggda garderober för maximal förvaring. Köket är fullt utrustat som
leder till matsalen med altandörrar som vetter mot poolterrassen. Det rymliga
vardagsrummet har stenmurfunktioner och en stor öppen spis, altandörrar från
vardagsrummet ger tillgång till en stor terrass med utsikt över trädgården och
härifrån kan du njuta av underbar utsikt över havet och Begur.

Steg från både köket och vardagsrummet leder ner till bottenvåningen där vi hittar
ytterligare ett vardagsrum, igen med altandörrar ut mot trädgården. Det finns 4
sovrum på bottenvåningen, varav 2 har eget badrum. Ett grovkök, toalett och liten
vinkällare kompletterar bottenvåningen.

Utanför finns en paddeltennisbana, inomhusjacuzzi och en verkstad. Den stora
uppvärmda poolen är omgiven av en stor terrass med täckta matplatser och
faciliteter, idealiskt för sommarmånaderna. Terrassen är skyddad från vinden med
glaspanel. Ett dubbelgarage erbjuder säker parkering.

Med utsikt över den pittoreska staden Begur och med fantastisk utsikt över
Pyrenéerna i norr och västra Gavarres, är detta en riktigt speciell egenskap. Ett
idealiskt familjhem eller investeringsmöjlighet; Begur är ett populärt turistmål så att
en hög hyraavkastning skulle kunna vara möjlig under sommarmånaderna.

lucasfox.se/go/cbr7598

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Padel-bana, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Djur vänligt, 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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