
VERKOCHT

REF. CBR1864

2.450.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17252

6
Slaapkamers  

8
Badkamers  

550m²
Woonoppervlakte  

975m²
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

Recent gebouwde luxe villa met 6 slaapkamers te koop
met 8 badkamers, een spa, binnen- en buitenzwembaden,
parkeerfaciliteiten, lift, diverse terrassen, dicht bij het
strand van Sant Antoni de Calonge.

Te koop, luxe, ruime nieuwe villa aan de Costa Brava . Het pand is gebouwd met
hoogwaardige materialen en beschikt over alle extra's en domotica-systeem. De
gevel is gebouwd met semi-gepolijst Romeins travertijn. De villa heeft een
voortreffelijk, modern design.

Op de begane grond is er een hal, suites met 2 slaapkamers (elk met een eigen
badkamer en kleedkamer), een woonkamer met toegang tot het terras en een
volledig uitgeruste keuken en een badkamer voor gasten.

Op de eerste verdieping zijn er 4 tweepersoonskamers, elk met een eigen badkamer
en kleedkamer. In de master suite is er ook een panoramisch terras en er is een
jacuzzi in de badkamer van waaruit u kunt genieten van een fantastisch uitzicht op
zee.

In de kelder is er parkeergelegenheid voor 3 auto's, de machinekamer, een
polyvalente ruimte en een binnenzwembad van 3m x 8m met verwarming en een spa.
Bovendien heeft de ontspanningsruimte een gigantisch tv-scherm. Er is ook een
buitenzwembad in de tuin en verschillende terrassen. Deze luxe villa te koop biedt
vele extra functies, zoals:

Een Schindler-lift, vloerverwarming, thermische vloer door het hele huis, domotica
door het hele huis, airconditioning door DAKIN (warm en koud), aluminium ramen van
Reynaers, enz.

lucasfox.co.nl/go/cbr1864

Eerste lijn zee, Uitzicht op de bergen,
Zeezicht, Binnenzwembad, Terras, Tuin,
Zwembad, Jacuzzi, Spa, Gym, Prive garage,
Lift, Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Inbouwkasten,
Inloopkast, Nieuwbouw, Open haard,
Uitzicht, Verwarming, Zonnepanelen
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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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