
IN PRIJS VERLAAGD

REF. CBR2420

3.333.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 1,000m² Tuin te koop in Platja d'Aro
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  08320

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

644m²
Plattegrond  

2.551m²
Perceeloppervlakte  

1.000m²
Tuin

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Prachtige villa met 6 slaapkamers met binnen- en
buitenzwembad en prachtig uitzicht op zee.

Deze spectaculaire luxe villa aan de Costa Brava om te kopen, bevindt zich op een
toplocatie van een luxe woonwijk dicht bij de kustplaatsen S'Agaró en Playa de Aro en
op slechts 1,5 km van de dichtstbijzijnde golfbaan. Gebouwd in 2010, is het huis
gelegen op een perceel van 2.450 m² met prachtig panoramisch uitzicht op zee en
uitzicht op de bergen.

Het huis is afgewerkt volgens de hoogste normen met travertin gepolijste marmeren
vloeren, natuurlijke bamboe wandbekleding en een prachtige houten open haard. De
keuken is volledig geïntegreerd met Gaggenhau-apparaten en een schuifdeur voor
scheiding indien nodig. De woon- en eetkamer maken deel uit van de open indeling
en profiteren van het uitzicht op het zwembad en het terras en met directe toegang.
Op hetzelfde niveau zijn de 4 slaapkamers met een centrale Japanse tuin en een
waterval in een glazen frame en maximaal licht binnen het pand en een verdere
woonkamer of een speelkamer voor kinderen.

Op het lagere niveau is er een binnenzwembad, een jacuzzi voor 6 personen,
kleedkamers, een garderobe, een apart appartement met 2 slaapkamers met douche,
een bioscoop / entertainmentruimte, een kelder met airconditioning, een bijkeuken,
een hightech machinekamer en een garage voor 4 personen auto's. 
De woning is uitgerust met een volledig domotic controlesysteem en alarm plus een
lift. De zwembaden hebben zout water volgens de elektrolysemethode. 
Dit prachtige luxe huis biedt state-of-the-art leven en biedt een aantal van de meest
spectaculaire uitzichten op de Costa Brava.

lucasfox.co.nl/go/cbr2420

Zeezicht, Zwembad, Terras, Jacuzzi, Lift,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Verwarming, Thuis bioscoop, Open haard,
Inbouwkasten, Domotica systeem,
Barbecue, Alarm, Airconditioning
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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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