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REFERÈNCIA Casa Assutzena · 41515

POBLACIÓ Begur

PREU 650.000 €
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REF. Casa Assutzena · 41515 POBLACIÓ Begur

DESCRIPCIÓ

Venda casa adossada amb piscina a Begur, Aiguablava

Aquesta és una impressionant vila situada a la zona sol·licitada de
Ses Costes, amb vistes espectaculars al mar. Orientada al sud,
ofereix vistes panoràmiques a l'est, oest i  sud. La propietat es
troba a uns 3 km del mar i del centre de Begur, i es troba en un
terreny orientat al sud i assolellat durant tot el dia. Construïda en
estil  tradicional,  la  vila  té  dues  plantes  i  es  distribueix  de  la
següent manera: un vestíbul amb un armari encastat, una sala
d'estar amb llar de foc i grans finestrals i  portes que donen a les
terrasses  orientades  al  sud,  un  bany  i  una  cuina  de  estil
tradicional que també té accés a la terrassa exterior. A la planta
inferior  hi  ha  tres  habitacions  de  generoses  dimensions,  la
principal amb bany privat, una cambra de bugaderia i un bany
compartit. Totes les habitacions tenen armaris encastats i dues
d'elles també tenen accés a una terrassa exterior assolellada. La
vila disposa d'un garatge privat i d'espai exterior per aparcar. Les
finestres  són  de  PVC  amb  doble  vidre  i  persianes.  En  el  jardí  de
manteniment fàcil hi ha una gran piscina comunitària, amb vistes
fantàstiques, compartida només amb una altra casa.

Nom Casa Assutzena

Zona Aiguablava

Població Begur

Tipus Casa adossada

M2 construïts 178 m2

M2 parcel·la 524 m2

Vistes Vista al mar

Habitacions 3

Baños amb banyera 2

Baños amb dutxa 0

Banys 1

Pàrquing {{typology.pàrquing}}

Garatge Sí

Piscina Comuna

Jardí Sí

Calefacció Elèctrica

Model de Calefacció

Alarma No
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