REF. CBR3742

€1,300,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Platja d'Aro » 17252
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Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
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OMSCHRIJVING

Ongelooflijke eigentijdse vrijstaande villa met 4
slaapkamers, hoogwaardige afwerking en een tuin met
een zwembad, in Sant Antoni de Calonge, aan de Costa
Brava.
Gelegen op een goed, redelijk vlak perceel met uitzicht op de bergen, in een
bevoorrechte hoek van de Costa Brava, vinden we deze prachtige gloednieuwe
designer villa te koop. Het prachtige Torre Valentina-strand ligt op slechts een
steenworp afstand, net als de pittoreske kustplaatsen Palamós en Playa de Aro.
Rondom de villa vinden we een grasveld aan beide zijden en een carport en toegang
tot de garage in de kelder aan de ene kant. Aan de andere kant van de villa is een
veranda eethoek en een spectaculair houten terras met een chill out en ligweide
naast een fantastisch, split-level zwembad.
Binnen stappen vinden we een heerlijk lichte en ruime woon- en eetkamer, een
volledig uitgeruste keuken, een tweepersoonsslaapkamer en een complete
badkamer. Op de bovenste verdieping bevinden zich nog een badkamer en 3
slaapkamers, waarvan een de grootste suite met een eigen badkamer en een
kleedruimte. Het hele pand is ontworpen in ware hedendaagse minimalistische stijl
met een moderne afwerking, royale kamers en veel natuurlijk licht dankzij de grote
ramen en het dakraam.
Het eigendom zal volledig uitgerust worden opgeleverd en biedt een schat aan kleine
luxe zoals vloerverwarming, buitenverlichting, een SANTOS-keuken met BOSCHapparatuur, ROC-armaturen en toebehoren in de badkamers en houten vloerdelen.
Bovendien kunnen milieuvriendelijke bewoners gemakkelijk zonnepanelen
installeren, omdat de pre-installatie al op zijn plaats is.
Een ideaal Costa Brava familiehuis voor vakanties of permanente bewoning.
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Tuin, Zwembad, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Bijkeuken,
Dienstingang, Inbouwkasten, Open haard,
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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