
VENUT/UDA

REF. PDA30715

1.150.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Platja d'Aro, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

302m²
Plànol  

2.728m²
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

MÉS VISTA ALEGRE. Meravellosa i gran finca de luxe amb
un preciós jardí verd amb piscina i vistes a la mar, en
venda en un entorn natural i privat, a 3 quilòmetres de la
platja de Platja d&#39;Aro i de el centre.

Aquesta encantadora finca es va construir el 1968 i es va reformar l'any 2000. Es troba
molt a prop de centre de la localitat de Platja d'Aro ia pocs minuts d'algunes de les
millors platges de la Costa Brava, com la platja de Sant Pol a S'Agaró o la cala Sa
Conca, a Platja d'Aro. Disposa d'un meravellós jardí amb una bonica zona de piscina,
amb vistes a la mar; tot això en un entorn tranquil i acollidor.

La gespa cura envolta la magnífica finca, la zona de piscina i les grans terrasses i
zones exteriors, que ofereixen una gran diversitat d'espais per relaxar-se i divertir-se
amb família i amics.

La renovació de l'habitatge combina meravellosament amb el caràcter original de
l'habitatge, conjugant arcs i sostres rústics de fusta amb elegants acabats i accessoris
actuals en banys, salons i cuina.

La casa es distribueix en dues plantes connectades a través d'escales, amb espais de
dia preciosos, tots amb detalls rústics que resulten atractius i elegants.

La planta principal o primera planta disposa d'un rebedor i un ampli i bonic saló amb
accés a la fantàstica terrassa amb vistes a la mar ia la muntanya i accés a l'preciós
jardí pla i verd amb una gran piscina. A continuació, trobem la cuina equipada, dos
dormitoris dobles, un bany complet i un dormitori amb bany privat.

La planta baixa ofereix un saló o sala polivalent, un dormitori doble, un bany
complet, un dormitori amb bany privad i un safareig. A més, compta amb un accés
independent a jardí.

La decoració és rústica i amb molt d'encant. A part, les parets de pedra vista i bigues
de fusta juntament amb l'abundant llum natural fan que aquesta finca sigui molt
especial.

Es tracta d'un habitatge ideal com a segona residència per caps de setmana o època
de vacances i també com a habitatge rural com a visitant o per a lloguer de
temporada.

lucasfox.cat/go/pda30715

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Sala de jocs,
Safareig, Llar de foc, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita a aquesta idíl·lica
finca situada a la Costa Brava.

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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