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Ref. 2228
Begur
DESCRIPCIÓ
Bella vila espaiosa a Begur (Sa Punta) per a 8 persones, amb piscina privada ia poca distància de la platja. Aquesta elegant vila està molt a
prop de la platja, a només dos minuts a peu! La casa té una àmplia cuina, sala d'estar, quatre habitacions per a 2 persones, 3 banys, diverses
terrasses, un jardí molt ben cuidat, gran piscina privada (aproximadament 6 x 12 metres / 68.5 m2), tennis de taula, estacionament i, sobretot
una vista espectacular de la Mediterrània! Aquesta meravellosa vila respira l'atmosfera de la grandesa espanyola de l'antiga però
desconeguda Costa Brava. Tens molta privacitat, diverses terrasses (cobertes i al sol) i una gran piscina amb una escala encastada i una
caminada, perquè els nens també puguin jugar-hi. També té un bell porxo amb celler, amb nevera addicional. Una llarga taula amb cadires i
una barbacoa et garantiran un espai ideal per dinar, sopar sota el sol de la tarda. La sala d'estar és molt espaiosa, té accés a les terrasses i
ofereix una gran vista del mar. Al voltant de la casa té diverses terrasses amb taules i cadires, perquè sempre pugui gaudir tant del sol i
l'ombra de la vista i el clima. Hi ha un total de quatre habitacions per a 2 persones repartides en dues plantes. Al pis mig hi ha el dormitori
principal; molt espaiós i amb bany en-suite, incloent un bany i una dutxa separada. A més en aquesta planta una espaiosa habitació doble
amb vestidor en suite i bany privat amb dutxa, inodor i lavabo. A la planta baixa hi ha les altres dues habitacions per a 2 persones, que
comparteixen el tercer bany. Aquest bany també està equipat amb dutxa, inodor i lavabo.La ubicació d'aquesta propietat és única, sobre les
roques entre les platges de Platja de Pals i Illa Roja. A través d'un camí estret amb algunes escales es troba a 2 minuts en l'espaiosa platja de
Platja de Pals. El camp de golf de Platja de Pals es pot arribar en pocs minuts amb cotxe.

CARACTERÍSTIQUES

IMATGES

NAME

Sa Punta

ZONA

Pals

CITY

Begur

TIPUS

Villa

M2

441 m²

M2 PARCEL·LA

3152 m²

VISTES

Vista al mar

HABITACIONS

4

BANYS AMB BANYERA

1

BANYS AMB DUTXA

2

BANYS

1

PARKING

Sí

GARATGE

Sí

PISCINA

Privada

JARDÍ

Sí

CALEFACCIÓ

Elèctrica

MODEL DE CALEFACCIÓ
ALARMA

No
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