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OMSCHRIJVING

PENTHOUSE YULIA, gebouwd in 1999, is een prachtig pand
van 120 m², gepresenteerd in eersteklas staat en moet
worden gezien om ten volle te worden gewaardeerd.
Gelegen in het centrum van Platja D'Aro en op slechts een korte wandeling van het
strand en de luxe winkels en restaurants, biedt het penthouse ook een fantastisch
uitzicht op de bergen en het omliggende platteland.
Bij binnenkomst via de voordeur vinden we een prachtige marmeren trap die naar de
ingang van het penthouse leidt. Aan de rechterkant zijn er twee
tweepersoonsslaapkamers met daartussen een zeer aantrekkelijke badkamer.
Verder aan de rechterkant hebben we de moderne ingerichte keuken met de
essentiële apparatuur en een ontbijthoek.
Rechts van de keuken bevindt zich een bijkeuken.
Aan de linkerkant bij binnenkomst in het penthouse is er de grote hoofdslaapkamer
met inbouwkasten en zeer aantrekkelijk ingerichte badkamer met bad / douche en
bidet etc.
Grenzend aan de master suite is er de ruime woonkamer en eetkamer met kasten en
een opvallende trap die leidt naar de mezzanine met een extra
tweepersoonsslaapkamer met inbouwkasten.
Verderop hebben we het fantastische balkonterras met een goed gelegen barbecue
en het panoramische uitzicht over het omliggende platteland.
Een prachtige houten parketvloer van het type visgraat is overal in het penthouse
aangebracht en de airconditioning maakt de uitstekende pasvorm en afwerking van
dit smetteloze pand compleet.
Buiten is er een groot gemeenschappelijk zwembad en een goed onderhouden tuin.
In het souterrain is een gereserveerde parkeerplaats toegewezen aan het penthouse.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, , Airconditioning, Balkon,
Barbecue, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Uitzicht, 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.
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