
REF. PDA25144

1 700 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 5 Sovrum med 30m² terrass till salu i Platja d'Aro
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

5
Sovrum  

5
Badrum  

238m²
Planlösning  

268m²
Totalyta  

30m²
Terrass

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Spektakulär lyxig takvåning i perfekt skick och
nyrenoverad, belägen i ett eftertraktat bostadsområde
med en gemensam trädgård och pool.

Detta fantastiska hem är en del av ett högklassigt bostadsområde som byggdes 2004.
Förutom att det är i perfekt skick har det en hiss och ett utmärkt gemensamt område
med pool. Det är nyrenoverat med element av hög kvalitet, vilket gör det till en unik
fastighet på marknaden.

Det är en fantastisk duplex takvåning med en byggd yta på 238 kvadratmeter, fördelat
på ett praktiskt sätt på två våningar som är förbundna med varandra genom en
designad interiörstrappa.

Den övre våningen, betraktad som huvudvåningen, har ett mycket rymligt, soligt och
helt vardagsrum med utsidan med tillgång till en trevlig terrass och ansluten till ett
vackert öppet kök med en central ö. På denna våning finns också ett dubbelrum med
eget badrum och en separat tvättstuga.

Nedre våningen har totalt fyra sovrum och fyra badrum (tre privata badrum och ett
familjebadrum).

Slutligen innehåller huset ett förråd och två parkeringsplatser i samma byggnad.

lucasfox.se/go/pda25144

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Portvakt, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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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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