REF. PDA20123

1.845.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 500m² de jardí en venda a Platja
d'Aro
Espanya » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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Terrassa
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.cat

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

VILA SENSA és un xalet de luxe en venda es troba en una
zona residencial de luxe de Platja d&#39;Aro amb
imponents vistes a la costa mediterrània ia la muntanya,
situada en una espectacular vessant que garanteix una
total tranquil·litat.
Aquesta vila de disseny minimalista es localitza a només tres quilòmetres de la platja
i de l'animat centre de Platja d'Aro, amb les seves botigues exclusives i la seva gran
varietat de cafeteries, restaurants i bars. A més, es troba a poca distància amb cotxe
un dels camps de golf més exclusius de la Costa Brava, Golf d'Aro, ja tot just quatre
quilòmetres del port esportiu Port d'Aro, on podrà adquirir un amarratge.
Villa Sensa compta amb característiques com a sòls de pedra natural blanca, de les
marques Dekton i Porcelanosa, finestrals de sòl a sostre, una piscina infinita
transparent amb cascada, porxo cobert i calefacció per terra radiant amb bomba de
calor. A més, disposa d'una cuina de luxe equipada amb electrodomèstics Miele, 4
dormitoris, una estada addicional, un ampli garatge i un ascensor.
Si desitja viure en una moderna vila mediterrània, en una zona amb molt d'encant,
aquest serà la seva llar ideal.
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lucasfox.cat/go/pda20123
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vestidor, Vistes
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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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