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REF. Casa Vent 2 · 306 BEVOLKING Begur

BESCHRIJVING

Villa met zwembad te huur in Begur, Sa Riera

Schitterende  moderne  design  villa  van  202  m²  gelegen  op
loopafstand van het strand van Sa Riera. Het is volledig ommuurd
en met volgroeide bomen en struiken die totale privacy bieden
aan de villa.    Het huis ligt op het zuidoosten waardoor het bijna
de hele dag zon heeft. Er is een grote tuin met gazon, volgroeide
struiken  en  bomen  waaronder  lokale  mediterrane  bloemen,
lavanda,  olijfbomen, oleanders,  en fruitbomen. Deze villa  biedt
ook een grote buitenruimte voor het parkeren over twee opritten
waardoor  maximaal  6  auto's.  Het  huis  is  gebouwd  op  twee
niveaus,  eerste  verdieping  met  directe  toegang  vanaf  de
parkeerplaats,  volledig  uitgeruste  keuken,  woon-,  eetkamer,
gastentoilet  en  slaapkamer  met  tweepersoonsbed;  de  begane
grond  heeft  een  slaapkamer  met  tweepersoonsbed,  badkamer
met douche, en de master suite met dressing en mooi stand alone
bad.   Op  hetzelfde  niveau  heeft  het  huis  een  aparte  gasten
studeer suite met een tweepersoons slaapkamer en badkamer
met douche. Alle slaapkamers op de begane grond hebben directe
toegang tot de tuin en het zwembad.  Het dak van het huis wordt
gebruikt als een extra solarium chill out en BBQ terras.  Het huis is
voorzien van alle faciliteiten, verwarming, air condition, televisie,
internet toegang.

Naam Casa Vent 2

Zone Sa Riera

Bevolking Begur

Type Vrijstaand huis / Villa

M2 geconstrueerd 202 m2

M2 perceel 988 m2

Uitzicht

Slaapkamers 4

Badkamer met ligbad 1

Badkamer met douche 2

Badkamers 0

Parking Ja

Garage Neen

Zwembad Prive

Tuin Ja

Verwarming Neen

Verwarmingsmodel electrico

Alarm Neen
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