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BESCHRIJVING

Rijtjeshuis te koop in Begur, Centre

Groot  imposant  dorpshuis,  (340  m2),  gebouwd in  de  late  XIX
eeuw, gemoderniseerd en uitgebreid met veel smaak enkele jaren
geleden.  Gelegen  in  een  rustige  straat  Cul  de  Sac  op  een
indrukwekkende locatie met uitzicht op het historische centrum,
op korte loopafstand van het centrale plein, winkels en talloze
restaurants en het historische kasteel van Begur, op 10 minuten
rijden van tal van pittoreske stranden, waaronder de beroemde Sa
Tuna . De woning bestaat uit 3 niveaus, op straatniveau een grote
garage met berging. * Extra beveiligde privé parkeerplaats in het
centrum van de stad door afzonderlijke regeling. * Het pand is ook
u i t g e r u s t  m e t  e e n  i n t e g r a a l  a u t o m a t i s c h
wateronthardingssysteem. Niveau 1: toegankelijk via een portiek
poort, die leidt naar de hoofdingang via het zonnige terras dat
wordt aangevuld met een betegeld overdekte op maat gemaakte
barbecue, compleet met betegeld bassin en onder opslag, terras
om te dineren onder een nieuw geïnstalleerd tuinhuisje en een
grasveld  .  De  tuin  wordt  verder  gecomplimenteerd  met  een
gevestigde 15m Cyprus-boom en een fruitdragende citroenboom.
Vanaf het terras is er toegang tot een bijkeuken / berging met een
wasmachine aan de voet van het prachtige torentje. * De tuin
wordt  ook  gecomplimenteerd  met  een  volledig  uitgebreid
automatisch watersproeiersysteem voor de planten en het gazon.
Hoofdingang van de  ruime receptie  en  lounge aangevuld  met
gekenmerkt gewelfd en gewelfd plafond, leidend naar de aparte
eet-  en  zithoek  met  gekenmerkt  onder  trap  opgeschoven  nis.
Elektrische wandradiatoren en vrijstaande elektrische houtkachel.
De keuken / eetkamer – met op maat gemaakte zitbanken werd 7
jaar  geleden  opnieuw  ingericht  en  wordt  aangevuld  met  een
keramische kookplaat, afzuigkap, grote dubbele butlers gootsteen,
geïntegreerde muur gemonteerde oven, vaatwasser, bijkeuken /
berging met een nieuwe grote koelkast / diepvries. Afzonderlijke
toegang tot het tuinterras en de barbecueruimte die ideaal is voor
entertainment.  Aangrenzend  toilet  –  Volledig  betegeld  met
wastafel en op maat gemaakte wandspiegel met geïntegreerde
verlichting.  Niveau  2:  Toegang  tot  het  eerste  niveau  via  de
aantrekkelijke  trap  versierd  met  handgeschilderde  keramische
tegels en decoratieve nis.  Eerste tweepersoonsslaapkamer met
gewelfd  plafond,  toegang  tot  het  privébalkon  met  torentjes,
inbouwkasten, aan de muur gemonteerde elektrische radiator en
plafondventilator. En-suite volledig betegelde badkamer voorzien
van bad / douche, bidet, toilet en wastafel met op maat gemaakte
marmeren wastafel en wandgemonteerde elektrische radiator. De
betegelde gang met een grote onderboog leidt tot: – Tweede grote

Naam Casa Vera

Zone Centre

Bevolking Begur

Type Dorpshuis

M2 geconstrueerd 342 m2

M2 perceel 227 m2

Uitzicht

Slaapkamers 4

Badkamer met ligbad 1

Badkamer met douche 1

Badkamers 0

Parking Neen

Garage Ja

Zwembad

Tuin Ja

Verwarming Neen

Verwarmingsmodel

Alarm Neen



slaapkamer, wordt aangevuld met volledig ingerichte kasten van
muur  tot  muur  met  uitstekende  opslag.  Wandradiator.
Aangrenzende volledig betegelde badkamer met grote betegelde
douche, marmeren dubbele wastafels, op maat gemaakte spiegel
met  ver l i cht ing  en  to i le t .  De  badkamer  wordt  ook
gecomplimenteerd met een elektrische radiator en aan de muur
gemonteerde ventilatorkachel. Niveau 3: Toegang tot het derde
niveau via de voortzetting van de aantrekkelijke trap versierd met
handgeschilderde keramische tegels die leidt naar: – Grote open
woonkamer  –  met  grote  ramen  en  op  maat  gemaakte
houtgestookte hoek open haard, formidabel panoramisch uitzicht
op het middeleeuwse dorp, de zee en de bergen. De lichte en
ruime split-level kamer is volledig uitgerust met integrale banken.
Het  hoge plafond met  laagspanningsverlichting heeft  zichtbare
houten balken die de periode van dit mooie pand complimenteren.
De kamer is ontworpen om het gezinsleven te maximaliseren en
onderhoudend met een verborgen kitchenette bestaande uit een
gootsteen,  koelkast,  verdere  opslag  en  display-eenheden.
Grenzend aan de woonkamer, een privédeur leidt naar de suite
van  de  eigenaar,  de  intieme  gang  bestaat  uit  twee  volledig
ingerichte op maat gemaakte houten panelen kasten. De en-suite
badkamer  is  uitgerust  met  een  marmeren  badkuip,  grote
douchecabine,  zijn  en  op maat  gemaakte  wastafelmeubel  met
dubbele wastafel, ook voorzien van op maat gemaakte marmeren.
Apart toilet en bidet. Wandverwarming. De grote slaapkamer met
tweepersoonsbed  heeft  een  hoog  plafond  met  gedecoreerde
houten  balken  in  een  diagonale  chevron-configuratie.  De  grote
schuifdeuren met dubbele beglazing geven toegang tot een eigen
balkon met uitzicht op de tuin, het middeleeuwse dorp beneden
en  het  omliggende  landschap.  De  slaapkamer  wordt  verder
gecomplimenteerd  met  een  ingebouwde  airconditioning,
plafondventilator  en  aan  de  muur  gemonteerde  elektrische
radiator.  Alle  niveaus  met  een  fantastisch  uitzicht  op  het
middeleeuwse  dorp  en  de  berg  van  Son  Rich.  Uitgerust  met
satelliet-tv-installatie.  Voorzien  van  balken  en  houten  panelen
deuren en luiken overal. Vanwege de indrukwekkende positie van
dit mooie historische pand heeft het het hele jaar door zon. Ideaal
om het  hele  jaar  door  te  wonen met  de winkels,  restaurants,
diensten  en  activiteiten  van  het  centrum.  Uitstekende
communicatie – Dichtstbijzijnde luchthavens: Girona en Barcelona,
Treinen / Coach in Flaca en Girona
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