
VENDIDO

REF. PDA19347

295.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos with 30m² terraço à venda em Platja d'Aro, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

3
Quartos  

3
wc  

175m²
Plano  

30m²
Terraço

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.pt C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Linda casa geminada de 3 quartos com excelentes
exteriores para venda em Platja d&#39;Aro.

Charmosa casa geminada localizada a 900 metros de Cala Rovira, uma bela praia na
cidade de Platja d'Aro, perto de todos os serviços e bem conectada com os arredores.

A casa está distribuída em 2 pisos. O rés-do-chão tem uma ampla e luminosa sala de
estar / jantar com lareira e acesso a um fantástico terraço, com uma sala de jantar de
verão e um bonito jardim. Além disso, este andar inclui uma cozinha totalmente
equipada e um lavabo.

O primeiro andar tem 3 quartos duplos, 1 com banheiro privativo e os outros 2 com
banheiro compartilhado. O quarto principal tem ainda acesso a um terraço com
vistas agradáveis.

Esta casa apresenta-se em excelentes condições e é uma casa de família ideal perto
da praia e com todos os serviços ao seu alcance.

lucasfox.pt/go/pda19347

Vistas à montanha, Jardim, Private garage,
Parquet, Estacionamento,
Janelas de vidro duplo , Chaminé,
Armários empotrados , Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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