
REF. PDA38936

850.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em Platja d'Aro, Costa Brava
Spain »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

5
Quartos  

2
wc  

405m²
Plano  

405m²
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

Charmosa casa antiga de 2 andares com vista panorâmica
para o mar e a praia à venda a apenas 5 minutos do
centro de Platja d'Aro.

Linda casa de estilo clássico de dois andares com paredes de pedra. Esta casa goza
de vistas deslumbrantes sobre o mar e a praia e está localizada a apenas 5 minutos
do centro de Platja d'Aro, numa rua tranquila da área residencial de Treumal.

Entramos na casa pelo piso inferior onde existe garagem para um carro. De seguida,
subimos um terraço até ao primeiro andar onde encontramos a entrada da casa. No
mesmo piso, temos à esquerda um quarto duplo com casa de banho própria com
duche e à direita outro quarto individual.

Subindo algumas escadas acedemos a uma sala de jantar com lareira, muito
luminosa, com grandes janelas e um terraço que nos permite desfrutar de vistas
espetaculares da costa de Platja d'Aro. Nesse mesmo piso, temos uma cozinha
equipada com acesso a outro terraço bastante amplo para churrascos e grandes
convívios familiares. No terraço temos um duche exterior e uma arrecadação para
móveis de verão. O andar é completado com três quartos com vista para o mar e um
banheiro para servi-los.

Finalmente, por escadas externas, chegamos ao segundo andar para acessar uma
arrecadação e outro terraço com vista para o mar.

Essa casa foi construída em 1970 em um terreno de 405 m² com área útil de 156 m².
Necessita de uma atualização, mas tem muito potencial pois está virado a sul e é
muito soalheiro. Tem vizinhos de cada lado, mas atrás da casa existe uma área verde
muito agradável, cheia de natureza. A casa tem aquecimento elétrico em cada quarto.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/pda38936

Vistas ao mar , Terraço, Private garage,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Varanda, Janelas de vidro duplo , Interior,
Exterior, Cozinha equipada, Chaminé,
Àrea chill out, Ar condicionado, A renovar
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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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	Charmosa casa antiga de 2 andares com vista panorâmica para o mar e a praia à venda a apenas 5 minutos do centro de Platja d'Aro.

