REF. PDA27059
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DESCRIPCIÓ

ÀTIC YULIA: una magnífica habitatge de 120 m², construïda
el 1999, que es presenta en excel·lents condicions i que
ha de visitar per poder apreciar-la en el seu conjunt.
Aquest àtic se situa en el centre de Platja d'Aro, a poca distància a peu de la platja i
de les botigues i restaurants de luxe. A més, gaudeix d'unes fantàstiques vistes a les
muntanyes ia la naturalesa circumdant.
A l'entrar per la porta principal de la finca, trobem un bonic tram d'escales en marbre
que ens condueix a l'entrada de l'àtic. Ja a l'interior, a la dreta es disposen dos
dormitoris dobles i entre ells, un pràctic i atractiu bany.
Més a la dreta, trobem la cuina moderna que es presenta equipada amb els
electrodomèstics essencials i es beneficia d'una zona d'esmorzar. A la dreta de la
cuina hi ha un safareig.
A l'esquerra de l'entrada a l'àtic, es troba el gran dormitori principal que compta amb
armaris encastats i un bonic bany privat amb banyera i bidet.
Al costat de la suite principal, es troba l'espaiós saló-menjador amb armaris i una
cridanera escala que condueix a l'altell que alberga un dormitori doble addicional
amb armaris encastats.
Més endavant, trobem la fantàstica terrassa, amb una convenient zona de barbacoa,
des de la qual podrà gaudir d'unes vistes panoràmiques de la natura al seu voltant.
Aquesta impecable habitatge compta amb excel·lents acabats a mida com, per
exemple, el terra de parquet en espiga en tot l'espai o l'aire condicionat.
A l'exterior, hi ha una gran piscina comunitària i un jardí ben cuidat.
La zona de soterrani té una plaça d'aparcament reservada per a aquest àtic.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre , Safareig,
Sala de jocs, Vistes, 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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