
REF. PDA26200

595.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Platja d'Aro, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

5
Quartos  

5
wc  

320m²
Plano  

808m²
area do terreno

+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

Grande oportunidade de adquirir uma casa moderna com
excelentes vistas de mar na área altamente desejável de
Platja d&#39;Aro.

Esta casa moderna, construída em 2004, mede 320 m² e fica em um terreno de 808 m²
com uma vista maravilhosa. Tem boas ligações de acesso à praia e a todas as
boutiques de luxo de Platja D'Aro, também com fácil acesso às estradas principais
para Girona (30 minutos) e Barcelona (75 minutos).

Ao entrar na casa encontramos uma garagem e uma zona de descanso, que é
composta por uma agradável sala de estar com lareira, uma sala de jantar e a
moderna cozinha americana com uma ilha e uma zona de estar. Estes quartos
dispõem de varanda envolvente e vista de 180 graus. Um banheiro completo com
lavanderia completa esta altura.

As escadas que levam ao rés-do-chão revelam um amplo quarto principal com casa
de banho privativa, a sala da caldeira e outro quarto com casa de banho privativa.
Outros dois banheiros de serviço aos três quartos. Deve-se notar que todos os
quartos possuem guarda-roupas embutidos.

Portas de vidro abrem para a piscina aquecida, jacuzzi e jardim que circunda a casa. A
casa está equipada com aquecimento central a gasóleo embutido.

Contate-nos para mais informações.

lucasfox.pt/go/pda26200
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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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	Grande oportunidade de adquirir uma casa moderna com excelentes vistas de mar na área altamente desejável de Platja d&#39;Aro.

