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REF. Dadumbo · 367 POBLACIÓ Begur

DESCRIPCIÓ

Lloguer villa amb piscina a Begur, Sa Riera

Espectacular  villa  envoltada  de  bosc  i  amb  unes  vistes
magnífiques al mar i a les Illes Medes, situada a 2 km. de Sa Riera
i a 1 km. de Begur. La Villa principal consta de cuina totalment
equipada,  ampli  menjador  amb  capacitat  de  fins  a  16  persones,
sala d'estar amb TV i llar de foc i una habitació familiar utilitzada
com  a  despatx  o  com  a  zona  de  lectura.  Gairebé  totes  les
estances surten a magnífiques terrasses que donen accés directe
al  jardí.  A  la  zona  de  nit  trobem  6  habitacions  amb  aire
condicionat i amb vistes al mar des de gairebé totes elles: - 2
habitacions  amb llit  de  matrimoni,  vestidor  i  bany privat,  una
d'elles  amb  banyera  d'hidromassatge  i  dutxa  a  vapor.  -  2
habitacions dobles amb bany privat, una d'elles amb dutxa i l'altre
amb  banyera.-1  habitació  amb  dues  lliteres  i  bany  privat.-  1
habitació  individual  amb  bany  privat  amb  dutxa  utilitzada
normalment com a habitació de servei.La Villa també disposa de
gimnàs i sala de ping-pong. WIFI a tota la villa, equipament de so
SONOS i  2 h. de neteja i  servei diàries incloses en el  preu. A
l'exterior, disposa de diverses terrasses amb vistes al mar, zona
de barbacoa, piscina d'aigua salada, jacuzzi amb capacitat per a 8
persones, vestuaris i bany, garatge per a 4 vehicles i una zona de
chillout situada a la part més alta per poder gaudir de les nits
d'estiu amb l'aroma dels pins i l'entranyable Mar Mediterrani de
fons.

Nom Dadumbo

Zona Sa Riera

Població Begur

Tipus Casa aïllada / Villa

M2 construïts 289 m2

M2 parcel·la 4500 m2

Vistes Vista al mar

Habitacions 6

Baños amb banyera 1

Baños amb dutxa 4

Banys 1

Pàrquing {{typology.pàrquing}}

Garatge No

Piscina Privada

Jardí Sí

Calefacció Gas-oil

Model de Calefacció

Alarma No
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