
REF. CBR17250

1.700.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17251

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

500m²
Plattegrond  

900m²
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

Prachtige nieuw gebouwde moderne villa met uitzicht op
zee op slechts 200 meter van het strand, in Platja
d&#39;Aro.

Nieuw gebouwde, eigentijdse designaccommodatie in de woonwijk Treumal, op
slechts 200 meter van het strand. De woning heeft een prachtig uitzicht op zee over
de baai van Palamós vanuit de woonkamer, keuken en slaapkamers en is afgewerkt
met een zeer hoge standaard met marmeren vloeren, airconditioning, centrale
verwarming, inbouwkasten en een mooie ingerichte keuken. De tuin is onberispelijk
aangelegd en er is een automatisch irrigatiesysteem geïnstalleerd.

De oprit leidt naar een overdekte carport en we gaan het huis op de begane grond
binnen. Een inkomhal, met handige kasten, leidt ons naar de woonkamer met grote
ramen die het beste genieten van het charmante uitzicht op zee en deuren naar 2
terrassen met uitzicht op zee. Een open keuken met een eiland is een heerlijke plek
om gezinsmaaltijden te bereiden en er is ook een gastentoilet en een slaapkamer op
deze verdieping met een eigen badkamer, kledingkasten en schuifdeuren naar een
terras.

Op de eerste verdieping vinden we de grote slaapkamer met zijn kasten en een eigen
badkamer met een jacuzzi. Deze slaapkamer en de andere 2 slaapkamers op deze
verdieping hebben allemaal uitzicht op zee en een familiebadkamer en een groot
terras met uitzicht op de achtertuin completeren dit niveau van het huis.

De bovenste verdieping biedt een open plan, ook met uitzicht op zee en toegang tot
een ander terras.

Op de benedenverdieping van het huis is er nog een tweepersoons slaapkamer met
kasten, een bijkeuken en toegang tot de voortuin.

De charmante tuin met zijn uitnodigende zwembad maakt dit het ideale huis om te
genieten in de zomer met familie en vrienden.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/cbr17250

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Rolstoeltoegankelijk,
Open haard, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, 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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