REF. PDA30385

630.000 € Huis / Villa - Te koop

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

3

3

400m²

598m²

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

Viilla in uitstekende staat op 50 meter van de prestigieuze
ontwikkeling van Torrebosca, in het centrum van Platja
d&#39;Aro, op 800 meter van het strand.
Villa in mediterrane stijl op 50 meter van de prestigieuze ontwikkeling van
Torrebosca, in Platja d'Aro, op een paar minuten lopen van het stadscentrum en het
strand. Het is in 2007 gerenoveerd en heeft grote ruimtes en veel natuurlijk licht.
Het huis is verdeeld over drie verdiepingen. Op straatniveau vinden we twee grote
garages en een zomerkeuken met toegang tot de veranda in de tuin.
Op de eerste verdieping is er een hal, een volledig uitgeruste keuken met toegang tot
een prachtig terras en een trap die leidt naar de grote, vlakke en groene tuin. De
woon-eetkamer is zeer ruim en integreert een open haard en de toegang tot een
groot zonnig balkon. Daarnaast heeft deze verdieping twee
tweepersoonsslaapkamers, waarvan één de hoofdslaapkamer met dressing en
badkamer, en een gastenbadkamer.
Als we de trap opgaan, komen we op de tweede verdieping, waar we een slaapkamer
met een eigen badkamer, de wasruimte en toegang tot een groot terras hebben.
De buitenkant omvat een goed onderhouden tuin met een mooie veranda, de
perfecte plek om te eten met familie of vrienden. Opgemerkt moet worden dat het
perceel breed en vlak is, perfect voor het bouwen van een fantastisch zwembad.
In dit charmante huis is alles perfect ontworpen om te genieten van het mediterrane
klimaat.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.
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Terras, Tuin, Prive garage, Airconditioning,
Alarm, Balkon, Barbecue, Berging,
Bijkeuken, Dubbel glas, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard, 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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