
VENUT/UDA

REF. PDA39510

260.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en venda a Platja d'Aro, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

55m²
Plànol  

5m²
Terrassa

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fabulós pis d'estiu, en molt bones condicions, amb un
dormitori doble en venda a primera línia de platja a Platja
d'Aro, Costa Brava.

Playa Beach és un pis recentment reformat molt ben situat a primera línia de platja a
Platja d'Aro, amb excel·lents vistes al mar. Es troba a 2 minuts del centre comercial
de Platja d'Aro, conegut per les botigues i els restaurants. El pis de 50 m² es troba
una primera planta d´una finca amb ascensor i servei de conserge tot l´any.

En entrar al pis, veiem un rebedor i després trobem a mà dreta, un dormitori doble
amb llit de matrimoni i armaris de paret. El dormitori té vista sobre el jardí
comunitari. Tot seguit, es disposa el saló-menjador, molt lluminós amb vistes al mar
ia la platja des del balcó de 5 m². Més endavant, s'ofereix una cuina totalment
equipada i una cambra de dutxa amb bany.

El pis es lliura moblat.

L´edifici disposa d´una piscina molt àmplia i una gran terrassa amb diverses zones
verdes per prendre el sol. També ofereix una plaça d'aparcament coberta a la planta
baixa de l'edifici, on només hi tenen accés els propietaris. A la sisena planta hi ha un
solàrium comunitari on es pot posar a assecar la roba o gaudir d'unes vistes
panoràmiques al mar ia les muntanyes.

El pis és perfecte com a segona residència o bé per a inversors que vulguin llogar el
pis a l'estiu als turistes, pel seu gran potencial de rendibilitat.

No dubteu a contactar amb nosaltres per a més informacions o per concretar una
visita.

lucasfox.cat/go/pda39510

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Vistes, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats
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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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