
REF. PDA22532

Preços sob consulta New development
PDA22532 Casas / Vilas, Platja d'Aro, Costa Brava
Nova construção de Casas / Vilas à venda in Platja d'Aro, Costa Brava, 2 Casas / Vilas disponíveis

2
Unidades disponíveis  

5.0
Quartos  

450m²
Dimensões desde

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.pt Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

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


DESCRIÇÃO

Casas / Vilas à venda in Platja d'Aro, Costa Brava

Estas villas de design minimalista estão localizadas a apenas três quilômetros da
praia e do animado centro de Platja d'Aro, com suas lojas exclusivas e sua grande
variedade de cafés, restaurantes e bares. Além disso, um dos campos de golfe mais
exclusivos da Costa Brava, o Golf d'Aro, fica a poucos minutos de carro e a apenas
quatro quilômetros da marina de Port d'Aro, onde você pode comprar uma
amarração.

As moradias têm características como pisos em pedra natural branca, marcas Dekton
e Porcelanosa, janelas do chão ao teto, uma piscina infinita transparente com
cascata, alpendre coberto e piso aquecido com bomba de calor. Eles também têm
uma cozinha de luxo equipada com eletrodomésticos Miele, 4 quartos, uma sala
adicional, uma grande garagem e um elevador.

Se você quer morar em uma moderna villa mediterrânea, em uma área encantadora,
esta será a sua casa ideal.

lucasfox.pt/go/pda22532

UNIDADES NESTA PROMOÇÃO

Categoria Estado Andar Distribuição Tamanho

Casa / Vila Vendido Andar 5 Quartos 5 wc 450m², Terraço 250m²

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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