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DESCRIPCIÓ

Villa Irina, vila d'obra nova de disseny únic i contemporani
amb un meravellós jardí assolellat, pla i amb una gran
piscina amb boniques vistes panoràmiques al mar, en
venda a la prestigiosa zona residencial Mas Nou, a Platja
d'Aro, Costa Brava.
Aquesta espectacular vila d´obra nova i de disseny modern en venda a la Costa Brava
es troba en una ubicació privilegiada a la prestigiosa zona residencial de Mas Nou,
Platja d´Aro. Compte amb 470 m² construïts sobre una parcel·la de 1.248 m² amb
precioses vistes panoràmiques al mar ia la muntanya.
Planificada i dissenyada amb les més altes especificacions i els millors materials, és
sens dubte un dels millors habitatges d'estil contemporani de la zona.
La moderna façana de la vila es combina perfectament amb els amplis espais
interiors, la distribució i la decoració i ofereix un enorme i exclusiu jardí assolellat i
pla, amb una gran piscina, zona chill-out i menjador exterior amb meravelloses vistes
al mar i la muntanya.
Lhabitatge es distribueix en dues plantes. La planta baixa consta de garatge, un
ampli rebedor, un lavabo de cortesia, un gran saló amb grans finestrals amb vistes al
mar i accés al jardí i una fantàstica cuina oberta amb zona de menjador. Aquesta
mateixa planta ofereix un dormitori doble amb bany privat, a més d'un safareig i la
sala de màquines.
La planta superior disposa del dormitori principal amb bany complet privat i terrassa
privada, tres dormitoris dobles i un bany gran.
Sens dubte, es tracta d'una vila superior i única al mercat.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

lucasfox.cat/go/pda36669
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Edifici modernista, Zona chill-out, Vestidor,
Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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