
VERKOCHT

REF. CBR19714

650.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

230m²
Plattegrond  

500m²
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

Mooi nieuw gebouwd huis met de beste kwaliteit
afwerkingen en een zwembad, te koop tussen Platja
d&#39;Aro en Sant Antoni de Calonge.

Mooi eigentijds huis gelegen in Treumal de Dalt, in Platja d'Aro, een rustige omgeving
en zeer goed verbonden met de omliggende bezienswaardigheden. Het huis is
momenteel in aanbouw en zal eind 2019 worden geleverd met afwerkingen en
materialen van de beste kwaliteit.

We hebben toegang tot het huis via de voordeur, die zich op straatniveau bevindt. We
kunnen voet of met de auto betreden, omdat de garage zich op dezelfde verdieping
bevindt. Bij binnenkomst van het huis vinden we een grote hal die leidt naar een
slaapkamer met tweepersoonsbed, een badkamer, een opslagruimte, de wasruimte
en de garage voor 2 auto's.

We klimmen een trap op naar de eerste verdieping, maar er is ook de mogelijkheid
om een lift te installeren. Dit is het hoogste niveau van het huis, met de majestueuze
woon-eetkamer open naar de keuken met een eiland. Vanaf hier hebben we direct
toegang tot het zwembad en de barbecue. Het nachtgedeelte bevindt zich aan de
andere kant van het zwembad en bestaat uit 3 slaapkamers: de master suite met een
eigen badkamer en 2 slaapkamers die een badkamer delen.

Een ideale gelegenheid voor wie op zoek is naar een exclusief nieuw huis op een
onverslaanbare locatie aan de Costa Brava.

lucasfox.co.nl/go/cbr19714

Zwembad, Terras, Parkeerplaats,
Inbouwkasten, Domotica systeem, Balkon
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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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