REF. PDA29764

775.000 € Huis / Villa - Te koop

4 Slaapkamer huis / villa te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje

REF. PDA29764

775.000 € Huis / Villa - Te koop

4 Slaapkamer huis / villa te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

4

3

318m²

1,039m²

Slaapkamers

Badkamers

Plattegrond

Perceeloppervlakte

OMSCHRIJVING

Villa Marisol is in uitstekende staat met 4 slaapkamers en
3 badkamers, op het zuiden, met prachtig uitzicht op zee
en met privé zwembad, te koop op nog geen 5 kilometer
van het strand en het centrum van Platja d&#39;Aro.
Deze prachtige villa in eigentijdse stijl op het zuiden biedt een fantastisch uitzicht op
de kustlijn. Het is gelegen in de rustige en prestigieuze woonwijk Mas Semi, aan de
Costa Brava. Het ligt op slechts 5 kilometer van het strand en de stad Platja d'Aro,
met zijn exclusieve winkels en een grote verscheidenheid aan restaurants en bars. De
prestigieuze golfbaan Mas Nou ligt op slechts 3 kilometer van de villa en de
jachthaven Platja d'Aro ligt op slechts 6 kilometer afstand.
De woning, die als keurig netjes wordt gepresenteerd, is gebouwd in 2005 en is
verdeeld over twee woonlagen met prettige binnen- en buitenruimtes.
Op de begane grond of kelder vinden we de garage en de wasruimte. Via de garage
hebben we toegang tot de eerste verdieping, die is verdeeld als een inkomhal,
woonkamer met toegang tot het terras en de tuin, ingerichte keuken, toilet, drie
slaapkamers, badkamer met douche en tot slot een slaapkamer met eigen badkamer.
Opgemerkt moet worden dat de meeste ruimtes in het huis zich op dezelfde
verdieping bevinden, wat het huis zeer comfortabel maakt. Het is ook perfect
georiënteerd om de hele dag van de zon te genieten.
Ten slotte heeft de villa een fantastische tuin met een privézwembad en een
spectaculair uitzicht op de zee.
Neem voor meer informatie contact op met Lucas Fox Platja d'Aro.

Contact ons over deze woning
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lucasfox.co.nl/go/pda29764
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage, Alarm,
Berging, Bijkeuken, Dubbel glas,
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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