
REDUCERAT PRIS

REF. CBR2420

3 333 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 1,000m² Trädgård till salu i Platja d'Aro
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  08320

6
Sovrum  

6
Badrum  

644m²
Planlösning  

2.551m²
Totalyta  

1.000m²
Trädgård

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Magnifik villa med 6 sovrum med inomhus- och
utomhuspool och fantastisk havsutsikt.

Denna spektakulära lyxvilla i Costa Brava att köpa ligger på ett utmärkt läge i en
exklusiv bostadsområde nära kuststäderna S'Agaró och Playa de Aro och bara 1,5 km
från närmaste golfbana. Huset byggdes 2010 och ligger på en tomt på 2.450 m² med
vacker panoramautsikt över havet samt utsikt över bergen.

Huset är färdigbehandlat till de högsta standarderna med travertinpolerat
marmorgolv, naturliga väggbeklädnader av bambu och en vacker träspis. Köket är
helt integrerat med Gaggenhau-apparater och en skjutdörr för separering vid behov.
Vardagsrummet och matplatsen utgör en del av den öppna planlayouten och drar
nytta av att titta ut direkt över poolen och terrassen och med direkt tillgång. På
samma nivå är de 4 sovrummen med central japansk trädgård och kaskad vattenfall
inneslutna i en glasram och maximerar ljuset inom fastigheten och ett ytterligare
vardagsrum eller ett barns spelrum.

På den lägre nivån finns en inomhuspool, 6-personers jacuzzi, omklädningsrum,
garderob en separat 2-sovrumslägenhet med dusch, en biograf / underhållningsrum,
en luftkonditionerad källare, tvättstuga, högteknologiskt maskinrum och garage för 4
bilar. 
Fastigheten är utrustad med ett helt domotiskt kontrollsystem och larm plus en hiss.
Poolerna har saltvatten med elektrolysmetoden. 
Detta vackra lyxiga hus erbjuder toppmodernt boende och har några av de mest
spektakulära utsikten över Costa Brava.

lucasfox.se/go/cbr2420

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Hiss, Marmorgolv, Parkering, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Domotiskt system
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.

REF. CBR2420

3 333 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 1,000m² Trädgård till salu i Platja d'Aro
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  08320

6
Sovrum  

6
Badrum  

644m²
Planlösning  

2.551m²
Totalyta  

1.000m²
Trädgård

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se

	Magnifik villa med 6 sovrum med inomhus- och utomhuspool och fantastisk havsutsikt.

