
SÅLD

REF. PDA24172

2 900 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 6 Sovrum med 1,000m² Trädgård till salu i Platja d'Aro
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

6
Sovrum  

6
Badrum  

763m²
Planlösning  

24,463m²
Totalyta  

500m²
Terrass  

1,000m²
Trädgård

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

VILLA MAS BACÓ är ett idealiskt beläget
&quot;masia&quot; med 7 sovrum och 5 badrum som har
totalrenoverats och dekorerats till minsta detalj av sina
nuvarande ägare, övervakat av den berömda katalanska
inredningsarkitekten Jaume Tresserra.

Villa Mas Bacó är en gång i livet möjlighet att leva i ett underbart lugnt men otroligt
trevligt läge (30 minuters flygplats) och mycket nära centrum av den alltid livliga
Platja d'Aro (5 minuter) med restauranger och butiker som är öppna året runt.

Detta traditionella hus på 2 våningar omges av vackra mogna trädgårdar med
olivträd, fruktträd, vinrankor och har en stor gräsmatta och privat pool (12x6m)
framför huset, i söderläge med en uteservering och avkopplande område perfekt för
njuter av de årliga 300 soldagarna.

lucasfox.se/go/pda24172

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Gym,
Inrättning med hästridning, Högt i tak,
Mosaikgolv, Naturligt ljus, Parkett,
Vingårdar, Gemensam terrass, Parkering,
Bibliotek, Brunn, Chill out plats,
Djur vänligt, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Gourmet lounge, Grillplats,
Inbyggda garderober, Interiör, Larm,
Lekplats, Lekrum,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Renoverad, Säkerhet, Tjänsteentré,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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