REF. LFCB1049

€2,490,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

6

6

891m²

3,650m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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

Een luxe Costa Brava-woning te koop in een exclusieve
woonwijk nabij Playa de Aro met prachtig uitzicht op zee
en het platteland.
Deze prachtige, eigentijdse design Costa Brava-villa om te kopen werd gebouwd in
2009 en biedt een sensationeel uitzicht op het platteland over het natuurpark
Gavarres, evenals uitzicht op de zee, de baai van Palamós en de levendige kustplaats
Playa de Aro.
Het pand biedt een bebouwde oppervlakte van 891 m², inclusief een binnen- en
buitenzwembad, en is gebouwd op een dubbel perceel met de mogelijkheid om een
extra eigendom te bouwen.
De villa is afgewerkt volgens de hoogste normen en biedt veel privacy. Het is gelegen
aan een rustige woonweg met bijna geen doorgaand verkeer.
Het huis beschikt over 4 tweepersoonskamers en een apart serviceappartement. De
woonruimtes zijn ruim en licht en profiteren allemaal van het schitterende uitzicht.
Deze prachtige luxe Costa Brava-villa om te kopen is een opvallende woning en moet
gezien worden.
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platjadaro@lucasfox.es
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lucasfox.co.nl/go/lfcb1049
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Parkeerplaats
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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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