REF. PDA30856

395.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Santa Cristina, Costa Brava
Spanje » Costa Brava » Santa Cristina d'Aro » 17246

4

3

198m²

521m²

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

Deze woning is in de nette ontwikkeling genaamd Mas
Trempat. Deze woning heeft een zwembad aan de
voorzijde, een geheel betegelde achterpatio en een
heerlijk zonnig dakterras. Op het laagste niveau van het
huis is een tweede woonkamer.
Deze zeer nette villa ligt in de ontwikkeling van Mas Trempat in de buurt van Santa
Christina waar u kunt genieten van de winkels en restaurants. Door de centrale
ligging van de woning bent u in een mum van tijd op het strand en omliggende
plaatsen als Sant Feliu, S´Agaro en Playa de Aro.
Het huis is verdeeld over 2 verdiepingen. Bij aankomst in de woning bevinden zich
aan de voorzijde het zwembad, een veranda en de garage. Eenmaal binnen in de
woning bevind je je direct in de woonkamer welke is voorzien van een open haard
met aangrenzend de garage (de garage heeft voldoende ruimte om 1 grote auto te
plaatsen) en een volledig ingerichte keuken in U-vorm.
Vanuit de woonkamer is er toegang tot de wasruimte en alle slaapkamers waarvan 1
suite. Aan het einde van de gang is het kantoor met trappen die op en neer gaan.
Boven gelegen betreedt u het ruime dakterras waar u kunt genieten van het uitzicht
over de bergen. Via de trap is er toegang tot een tweede woonkamer met volledig
ingerichte keuken en toilet waar u alle voorzieningen heeft om de gasten te
vermaken. Vanuit deze woonkamer is er middels openslaande deuren toegang tot de
achterstraat waar u gebruik kunt maken van de barbecue. Achter de woning bevindt
zich een groenzone waardoor uw privacy ook in de toekomst behouden blijft.
Voor de Video tour, klik voor de video optie.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
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Uitzicht op de bergen, Tuin, Zwembad,
Natuurlijke lichtinval, Chill out area,
Dubbel glas, Exterior, Open haard, Uitzicht,
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
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

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

