
VERKOCHT

REF. CBR16425

1.550.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

450m²
Plattegrond  

1.200m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Minimalistische woning met 5 slaapkamers en een
panoramisch uitzicht, een tuin en een zwembad, te koop
in de buurt van het centrum van Platja d&#39;Aro.

Recent gebouwd, dit spectaculaire huis in minimalistische stijl ligt op 5 minuten van
het centrum van Platja d'Aro, op een perceel van 1.200 m². Zowel de binnen- als de
buitenruimte zijn verdeeld over verschillende niveaus. Een geslaagde combinatie van
rechte lijnen, een overvloed aan natuurlijk licht, grote ramen en een panoramisch
uitzicht maken dit een zeer speciale woning, met een innovatief gebouw en
decoratieve kenmerken.

De iroko houten deur opent naar een multifunctionele ruimte die perfect kan worden
aangepast als een fitnessruimte of spa. Op deze verdieping is er ook een wasruimte
en de garage, met voldoende ruimte voor vier grote auto's. In dezelfde garage zijn
alle machines van het huis ondergebracht.

De begane grond is toegankelijk via een 'starircase' of met de lift die elk niveau met
elkaar verbindt. Een fantastische open woon-eetkamer op deze verdieping heeft
dubbele hoogte plafonds en panoramische ramen die toegang bieden tot een zeer
groot terras. De keuken is geïntegreerd in dezelfde ruimte, hoewel in een aparte
omgeving. Hij is uitgerust met Miele-apparatuur, heeft een eiland en op maat
gemaakte Copatlife-meubels in matzwart, passend bij de kranen.

Op de begane grond zijn er twee slaapkamers, waarvan een met een en-suite
badkamer en kleedkamer, en een andere badkamer. Vanaf dit niveau kunnen we ook
naar het zwembad gaan, met een doucheruimte en een grasveld aan de voorkant van
het huis.

De hoofdslaapkamer bevindt zich op de bovenverdieping. Deze ruime slaapkamer
heeft kamerhoge ramen aan twee muren met de beste uitzichten die het huis te
bieden heeft. Het heeft ook een indrukwekkende kleedkamer die verbonden is met
een grote badkamer met een douche en een raam met een prachtig uitzicht. Zowel
deze slaapkamer als de ruime woonkamer naast de deur hebben toegang tot een
terras. Er zijn nog twee slaapkamers met en-suite badkamers.

lucasfox.co.nl/go/cbr16425

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dienstingang, Centraal stofzuigsysteem,
Bijkeuken, Berging, Balkon, Airconditioning
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Dit gloednieuwe huis wordt gepresenteerd met de beste kwaliteit afwerkingen om
maximaal comfort en een grote energie-efficiëntie te garanderen. Opvallende
kenmerken zijn onder meer het aerodynamische systeem van Dietrich, het
videobewakingssysteem, de rookramen met zonnefilter, de ledstrips van 24 W, de
binnendeuren van Amerikaanse sparren en de aanrechtbladen van massief eiken
badkamer. Elke verdieping heeft een wifi-antenne.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit fantastische, nieuw
gebouwde huis in Platja d'Aro.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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