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DESCRIPCIÓ

Lloguer villa amb piscina a Begur, Sa Tuna

Preciosa casa d'estil rústic, recent reformada i equipada. Situada a
tan sols 10 minuts caminant del centre de Begur i a 3 km. de les
platges i  amb magnífiques vistes a mar i  muntanya des de totes
les estances. Dividida en diverses plantes, a la planta principal hi
trobem la zona de dia, amb una cuina totalment equipada oberta
a menjador i sala d'estar amb xemeneia, tot amb accés a una
terrassa amb menjador d'estiu i sofàs. A la part de baix trobem
tres habitacions dobles, dues d'elles en suite amb dutxa, totes
amb armaris encastats, vistes al mar i accés a terrassa. Una de les
habitacions té com a complement unes lliteres extraíbles (tipus
armari) que augmenta la capacitat a 4 persones. També trobem
un bany  complet.  A  la  part  de  dalt  de  tot  hi  ha  una  quarta
habitació  en  suite  amb  dutxa,  i  sortida  a  una  terrassa  tipus
solàrium  privada.  A  la  zona  de  la  piscina,  trobem  la  última
habitació amb accés independent,  tipus suite.  A l'exterior,  una
zona amb porxo i planxa de gas, ideal per les nits d'estiu. Tamany
piscina: 12 x 3 m.

Nom Casa Mig-Jorn

Zona Sa Tuna

Població Begur

Tipus Casa aïllada / Villa

M2 construïts 308 m2

M2 parcel·la 1117 m2

Vistes Vista al mar

Habitacions 5

Baños amb banyera 0

Baños amb dutxa 5

Banys 1

Pàrquing {{typology.pàrquing}}

Garatge Sí

Piscina Privada

Jardí Sí

Calefacció Elèctrica

Model de Calefacció Conductes

Alarma
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