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DESCRIPCIÓ

Venda casa de poble a Begur, Centre

Imponent casa de poble, (340 m2), construïda a la fi de segle XIX,
modernitzada  i  ampliada  amb  molt  de  gust  fa  alguns  anys.
Situada  en  un  tranquil  carrer  de  Cul  de  Sac  en  una  posició
dominant amb vista a el centre històric, a poca distància a peu de
la plaça principal, botigues, nombrosos restaurants i l'emblemàtic
Castell  de Begur,  a  10 minuts  amb cotxe de diverses platges
pintoresques. La propietat consta de 3 nivells, a peu de carrer un
ampli garatge amb traster. La propietat també està equipada amb
un  sistema  de  descalcificació  d'aigua  automàtic.  Nivell  1:
s'accedeix a través d'una porta porxo, que condueix a l'entrada
principal a través d'una terrassa assolellada, zona de barbacoa
feta  a  mida,  coberta  de  rajoles  amb  una  pica  i  espai
d'emmagatzematge,  pati  per  sopar  sota  una  glorieta  recent
instal·lada i gespa. Al jardí destaca un arbre de Xipre de 15 metres
i un llimoner. Des de la terrassa hi ha accés a una habitació de
servei / traster amb zona rentat a la base de l'agradable torreta. El
jardí també posseeix un sistema de reg automàtic per les plantes i
la gespa. Entrada principal a l'espaiós rebedor i sala d'estar amb
sostre de volta i arquejat, que condueix a la zona de menjador i
saló amb espai-prestatgeria sota les escales. Radiadors elèctrics
de paret i  estufa de llenya elèctrica independent. L'àrea de la
cuina / menjador: amb seients de banc fets a mida, es va renovar
fa 7 anys, amb una vitroceràmica, campana extractora superior,
pica gran de dos piques, forn integrat de paret, rentaplats, rebost
/  traster que conté una nova nevera gran /  congelador.  Accés
independent a la terrassa de jardí i la zona de barbacoa, que és
ideal  per  a  l'entreteniment.  Bany  adjacent,  completament
enrajolat amb lavabo i mirall de paret a mida, amb il·luminació
integrada. Nivell 2: accés a el primer nivell a través de l'atractiva
escala decorada amb rajoles de ceràmica pintats a mà. Primer
dormitori doble amb sostre arquejat d'època, accés a balcó privat
amb torrassa,  armaris  encastats,  radiador  elèctric  a  la  paret  i
ventilador  de  sostre.  Bany  complet  amb  rajoles  i  bany  amb
banyera / dutxa, bidet, wc i lavabo amb tocador fet a mida amb
taulell de marbre i radiador elèctric. El passadís de rajoles que
presenta un gran arc en baix d'escales condueix a: - El segon
dormitori  doble,  amb armaris  encastats  de  paret  a  paret  que
disposen  d'un  espai  d'emmagatzematge.  Radiador  elèctric  de
paret.  Bany  adjacent  totalment  amb  dutxa  de  rajoles  grans,
lavabos dobles  amb taulell  de  marbre,  mirall  fet  a  mida amb
il·luminació. El bany també té un radiador elèctric i un escalfador
d'aire  a  la  paret.  Nivell  3:  accés  a  l'tercer  nivell  mitjançant
l'atractiva escala decorada amb rajoles de ceràmica pintats a mà

Nom Casa Vera

Zona Centre

Població Begur

Tipus Casa de poble

M2 construïts 342 m2

M2 parcel·la 227 m2

Vistes Vistes a muntanya

Habitacions 4

Baños amb banyera 1

Baños amb dutxa 1

Banys 0

Pàrquing {{typology.pàrquing}}

Garatge Sí

Piscina

Jardí Sí

Calefacció No

Model de Calefacció

Alarma No



que condueixen a: -  Gran sala d'estar de planta oberta -  amb
grans  finestrals  i  llar  de  foc  feta  a  mida,  vistes  panoràmiques
formidables de la vila medieval de Begur, el mar i muntanya. La
lluminosa i espaiosa sala de dos nivells està totalment equipada
amb  sofàs  en  forma  ferradura  que  acaba  amb  un  espai
d'emmagatzematge fet a mida. El sostre alt amb bigues de fusta a
la  vista  que  complementen  aquesta  excel·lent  propietat.
L'habitació ha estat dissenyada per maximitzar la vida familiar i
l'entreteniment, amb una petita cuina oculta que consta de pica,
nevera,  més  unitats  d'emmagatzematge.  Al  costat  de  la  sala
d'estar, una porta privada condueix a la suite, el passadís consta
de dos armaris amb panells de fusta fets a mida. El bany en suite
està equipat amb una banyera de marbre, una gran cabina de
dutxa, un lavabo da 2 fet a mida amb taulell de marbre, també
amb prestatgeries de marbre personalitzades. WC separat i bidet.
Escalfador d'aire a la paret. El gran dormitori principal és de sostre
alt amb bigues de fusta decorades. Les grans portes corredisses
amb doble vidre donen accés a un balcó privat amb vista sobre
sobre  el  jardí,  el  poble  medieval  i  el  paisatge  circumdant.  El
dormitori es complementa posseeix aire condicionat, ventilador de
sostre  i  radiador  elèctric  a  la  paret.  Tots  els  nivells  amb
fantàstiques vistes de la vila medieval i la muntanya de Son Rich.
Equipat amb instal·lació de televisió per satèl·lit. Característiques i
arcs d'època, bigues i portes amb panells de fusta i persianes a tot
arreu.  A  causa  de  la  posició  d'aquesta  propietat,  es  beneficia  de
sol durant tot l'any. Ideal per viure tot l'any, prop de les botigues,
restaurants, serveis i activitats de centre.
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