
VENUT/UDA

REF. LFCB905

795.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Élégante et moderne villa en vente à Platja d'Aro sur la Costa Brava avec des vues
panoramiques remarquables
Espanya »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

317m²
Plànol  

1.224m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa espaiosa i amb molta llum de 4 dormitoris en venda
en una prestigiosa urbanització de la Costa Brava, amb
precioses vistes al mar i piscina infinita

Aquesta casa moderna està ubicada a la urbanització prestigiosa de El Masnou.

La propietat ha estat construïda recentment, fa 317 m2 i es troba en una parcel·la
privada i aïllada de 1224 m2.

La planta principal disposa d'una sala d'estar amb accés a una gran terrassa de
marbre (65 m2), una cuina totalment equipada amb accés a la terrassa i 2 dormitoris
amb cambra de bany, un dels quals té un vestidor de 31 m2.

La planta baixa inclou una sala polivalent i 2 dormitoris amb cambra de bany.

La propietat disposa de les últimes tecnologies, com ara persianes elèctriques,
calefacció central de gasoil, intèrfon automàtic, càmera de seguretat, portes
automàtiques amb control remot, plaques solars, etc.

lucasfox.cat/go/lfcb905

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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