REF. PDA25144

1.700.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 30m² terrassa en venda a Platja
d'Aro
Espanya » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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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

Espectacular i luxós àtic dúplex en perfecte estat i acabat
de reformar, situat en un cobejat complex residencial
amb jardí comunitari i piscina.
Aquesta fabulosa habitatge forma part d'un complex residencial de construït l'any
2004. A més d'estar en perfecte estat de conservació, disposa d'ascensor i una
excel·lent zona comunitària amb piscina. Es presenta acabat de reformar, amb
elements d'alta qualitat, la qual cosa el converteix en un immoble únic al mercat.
Es tracta d'un fantàstic àtic dúplex de 238 m² construïts, distribuïts de forma pràctica
en dues plantes connectades entre si a través d'una escala interior de disseny.
La planta superior, considerada com la planta principal, inclou un saló molt ampli,
assolellat i completament exterior amb sortida a una bonica terrassa i connectat amb
una bonica cuina oberta amb illa central. Aquesta planta alberga a més un dormitori
doble amb bany privat i una zona de safareig independent.
La planta inferior disposa d'un total de quatre dormitoris i quatre banys (tres privats i
un individual).
Finalment, afegir que l'habitatge inclou un traster i dues places d'aparcament al
mateix edifici.
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Vistes a les muntanyes , Piscina, Terrassa,
Servei de consergeria, Aparcament,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Renovat, Traster, Zona chill-out
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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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