
PREU REBAIXAT

REF. LFCB1059

3.365.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Platja d'Aro
Espanya »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

520m²
Plànol  

3.800m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Mansió de luxe en una zona residencial exclusiva a només
2,5 km de la platja, a la Costa Brava | 6 dormitoris, 5
banys | Parcel·la de 38.000 m2 | Allotjament de convidats
independent | ascensor | Piscina privada | Vistes del mar
magnífiques

Aquesta vila de luxe espectacular en venda a la Costa Brava es troba en una ubicació
privilegiada en una finca residencial de luxe prop de les localitats costaneres de
S'Agaró i Platja d'Aro ia tan sols 1,5 km del camp de golf més proper. Construïda el
2004, la casa es troba en un recinte doble de 3.800 m2, amb vistes panoràmiques del
mar 180º impressionants. 
La casa compta amb acabats d'alta qualitat, 6 dormitoris i 5 banys, zones d'estar
lluminoses i espaioses i terrasses grans des de les que es gaudeix de vistes
magnífiques. La casa, que es distribueix en tres plantes, està equipada amb un
ascensor i dos dels sis dormitoris formen part d'una ala de convidats independent. 
La propietat està equipada amb un sistema de domòtica, calefacció per terra radiant,
aire condicionat, terres de marbre i de fusta, persianes automàtiques, una piscina
privada gran, un jacuzzi a l'aire lliure i una font. La casa també ofereix una zona de
menjador exterior amb una barbacoa integrada. 
Aquesta casa de luxe preciosa ofereix privacitat total i gaudeix de les vistes més
espectaculars de la Costa Brava.

lucasfox.cat/go/lfcb1059

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Ascensor, 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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