REF. PDA25144

€1,600,000 Penthouse - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer Appartement met 30m² terras te koop in Platja d'Aro
Spanje » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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Contact ons over deze woning
lucasfox.co.nl
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OMSCHRIJVING

Spectaculair luxueus duplex penthouse in perfecte staat
en recent gerenoveerd, gelegen in een gewild
wooncomplex met een gemeenschappelijke tuin en
zwembad.
Deze fantastische woning maakt deel uit van een eersteklas wooncomplex gebouwd
in 2004. Behalve dat het in perfecte staat verkeert, heeft het een lift en een
uitstekende gemeenschappelijke ruimte met een zwembad. Het is onlangs
gerenoveerd, met hoogwaardige elementen, waardoor het een uniek pand op de
markt is.
Het is een fantastisch duplex penthouse met een bebouwde oppervlakte van 238
vierkante meter, praktisch verdeeld over twee verdiepingen die met elkaar
verbonden zijn door een design binnentrap.
De bovenverdieping, beschouwd als de begane grond, omvat een zeer ruime, zonnige
en geheel naar buiten gerichte woonkamer met toegang tot een aangenaam terras en
verbonden met een mooie open keuken met een centraal eiland. Op deze verdieping
bevindt zich ook een tweepersoonsslaapkamer met een eigen badkamer en een
aparte wasruimte.
De onderste verdieping heeft in totaal vier slaapkamers en vier badkamers (drie
eigen badkamers en een familiebadkamer).
Tot slot omvat de woning een berging en twee parkeerplaatsen in hetzelfde gebouw.
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lucasfox.co.nl

lucasfox.co.nl/go/pda25144
Uitzicht op de bergen, Terras, Zwembad,
Conciërge service, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Berging,
Chill out area, Dubbel glas, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Rolstoeltoegankelijk,
Verwarming, 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.

Contact ons over deze woning
lucasfox.co.nl

