REF. PDA20123

1.845.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd

VILLA SENSA is een moderne design villa, te koop, met adembenemend uitzicht op
zee, een privé doorkijk overloop zwembad en op slechts 5 minuten van het
centrum en het strand.
Spanje » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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GERESERVEERD

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

VILLA SENSA. Deze luxe villa te koop is gelegen in een
chique woonwijk van Platja d&#39;Aro en biedt een
prachtig uitzicht over de Middellandse Zeekust en de
bergen, gelegen op een schilderachtige heuvel die rust
garandeert.
Deze minimalistische designvilla ligt op slechts 3 km van het strand en het levendige
stadscentrum van Platja d'Aro, met exclusieve winkels, een breed scala aan cafés,
restaurants en bars. De woning ligt ook op slechts een paar minuten rijden van het
golfresort, Golf d'Aro, een van de meest exclusieve golfbanen van de Costa Brava, en
op slechts 6 km van Port d'Aro Marina, waar er de mogelijkheid is om een ligplaats te
verwerven. of beoefen allerlei watersporten.
Villa Valentina heeft witte natuurstenen vloeren (Dekton van Silestone), kamerhoge
glazen gevels, een eigen doorkijk infinity pool met waterval, overdekte veranda, luxe
keuken met Siemens inbouwapparatuur, vloerverwarming met warmtepomp, 4
slaapkamers, een extra speelkamer (mogelijk om te bouwen tot 5e slaapkamer), een
ruime garage en een lift. Ook is er een jacuzzi.
Als u in een moderne villa in een rustige woonwijk zou willen wonen, maar zeer dicht
bij het bruisende, veelzijdige en altijd levendige Platja D'Aro, dan is dit misschien uw
perfecte mediterrane woning.
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lucasfox.co.nl/go/pda20123
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Thuis bioscoop, Uitzicht, Verwarming

REF. PDA20123

1.845.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd

VILLA SENSA is een moderne design villa, te koop, met adembenemend uitzicht op
zee, een privé doorkijk overloop zwembad en op slechts 5 minuten van het
centrum en het strand.
Spanje » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

5

5

450m²

921m²

250m²

500m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Tuin

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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