
REF. PDA38918

995.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Platja d'Aro, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

4
Quartos  

3
wc  

404m²
Plano  

3.320m²
area do terreno

+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

Bonita moradia de design mediterrânico, excelentemente
renovada, com jardim, piscina privada e vistas
espectaculares sobre o mar e as montanhas, à venda na
prestigiada área residencial Mas Nou, em Platja d'Aro,
Costa Brava

Esta maravilhosa villa requintadamente renovada está localizada na prestigiada área
residencial de Mas Nou, em Platja d'Aro, a apenas 3 km do centro da cidade, onde se
encontra a sua popular avenida comercial e as suas belas praias e enseadas.

A moradia foi construída no ano de 2000 em dois lotes de 3.320 m² juntos, com um
total de 404 m² construídos. A casa foi totalmente renovada recentemente e
encontra-se em excelente estado de conservação, rodeada de amplas áreas
exteriores e piscina privada de água salgada, sem abdicar da privacidade e num
ambiente muito sossegado.

Está distribuído em três plantas.

O rés-do-chão é composto por um amplo hall, um WC de cortesia, uma ampla sala de
estar com lareira, uma cozinha aberta com ilha totalmente equipada, uma luminosa
sala de jantar com grandes janelas com vista para o mar e com cómodo acesso à zona
da piscina. Este piso conta ainda com a sala de instalações, a lavandaria e a garagem
com capacidade para duas viaturas.

No piso superior, encontra-se o quarto principal com uma ampla casa de banho
privativa, quarto de vestir, escritório, uma pequena sala de estar e um amplo terraço
soalheiro com bonitas vistas de mar e serra.

Por fim, no piso inferior encontra-se a zona de descanso, com dois quartos duplos,
uma casa de banho completa e um quarto amplo com casa de banho privativa e
closet.

Acrescente-se que a moradia dispõe de uma zona de estacionamento exterior que
permite um acesso muito prático à casa.

Sem dúvida, é uma casa elegante e atraente, ideal para desfrutar do clima
mediterrâneo, graças às suas amplas áreas externas e internas, perfeitamente
conectadas entre si.

lucasfox.pt/go/pda38918

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Private garage, Estacionamento,
Vestiário, Renovado, Licença turística,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Chaminé, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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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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