
REF. CBR17250

1.700.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la d'obra nova de 6 dormitoris en venda a Platja d'Aro, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17251

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

500m²
Plànol  

900m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Meravellosa vila moderna d&#39;obra nova amb vistes al
mar situada a 200 metres de la platja, a Platja d&#39;Aro.

Habitatge d'obra nova de disseny modern situada a la urbanització Treumal, a tan
sols 200 metres de la platja. La vila gaudeix d'unes precioses vistes al mar ia tota la
badia de Palamós des del saló, la cuina i els dormitoris, i compta amb acabats
excel·lents com a sòls de marbre, aire condicionat, calefacció central, armaris
encastats i una preciosa cuina moblada. El immaculado jardí també disposa de
sistema de reg automàtic.

La calçada d'accés condueix a un aparcament cobert ia continuació vam entrar a la
casa per la planta baixa. Un vestíbul, amb pràctics armaris per guardar els abrics, ens
porta al saló, que ofereix increïbles vistes al mar a través dels seus finestrals, així
com accés a dues terrasses amb vistes al mar. La cuina oberta amb illa és l'espai
perfecte per preparar els àpats familiars. Aquesta planta la completen un lavabo de
cortesia i un dormitori amb bany privat, armaris encastats i portes corredisses que
donen a una terrassa.

A la primera planta trobem el dormitori principal amb armaris encastats i bany privat
amb jacuzzi. Aquest dormitori i els altres 2 dormitoris dobles d'aquesta planta
gaudeixen de vistes al mar. Per úlltimo hi ha un bany compartit i una gran terrassa
amb vistes al jardí del darrere.

La planta superior presenta un estudi diàfan, també amb vistes al mar i sortida a una
altra terrassa.

Al soterrani de la casa hi ha un altre dormitori doble amb armaris encastats, un
safareig i sortida al jardí davanter.

El preciós jardí amb la seva atractiva piscina fa d'aquesta casa el lloc ideal per gaudir
a l'estiu en família i amb amics.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/cbr17250

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament, Traster, S'accepten mascotes ,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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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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