REF. PDA20973

€735,000 Appartement - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 20m² terras te koop in Platja d'Aro
Spanje » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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Contact ons over deze woning
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Luxe appartement van 110 m² met 3 slaapkamers en 2
badkamers te koop in Platja d&#39;Aro, met een prachtig
uitzicht op zee vanaf het terras. Aan het strand en op 50
meter van de winkelstraat in Platja d&#39;Aro.
Appartement gelegen in het meest begeerde gebied van Platja d'Aro, in het
stadscentrum en met prachtig uitzicht op zee. Het bevindt zich op de tweede
verdieping en biedt het hele jaar door een conciërgeservice.
Bij binnenkomst van het appartement vinden we een fantastische open keuken met
een volledig uitgerust eiland en een aparte wasruimte. De ruime woonkamer heeft
toegang tot een terras met uitzicht op de zee en het strand. Er zijn drie tweepersoons
slaapkamers (een met en-suite badkamer en kleedkamer) en een tweede badkamer
voor gedeeld gebruik.
Dit is echt een uniek huis op de markt, gerenoveerd met een modern en spectaculair
ontwerp en de beste kwaliteit materialen. Elke kamer is ontworpen voor maximaal
comfort.
Bovendien is het mogelijk om parkeerplaatsen in het gebouw te kopen.
Neem contact met ons op om deze uitstekende woning aan de Costa Brava te
bezoeken.
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lucasfox.co.nl/go/pda20973
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Conciërge service, Airconditioning, Balkon,
Bijkeuken, Chill out area, Dubbel glas,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Inloopkast,
Volledig uitgeruste keuken
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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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