
REF. CBR17250

1 700 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17251

6
Sovrum  

5
Badrum  

500m²
Planlösning  

900m²
Totalyta

+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

Underbar nybyggd modern villa med havsutsikt som
ligger bara 200 meter från stranden, i Platja d&#39;Aro.

Nybyggd modern designfastighet belägen i Treumal bostadsområde, bara 200 meter
från stranden. Fastigheten har underbar havsutsikt över Palamós Bay från
vardagsrum, kök och sovrum och har blivit färdig till en mycket hög standard med
marmorgolv, luftkonditionering, centralvärme, garderober och ett vackert utrustat
kök. Trädgården har blivit immaculately anlagd och ett automatiskt
bevattningssystem installerat.

Uppkörningen leder till en täckt bilhamn och vi går in i hemmet på bottenvåningen.
En entré med bekväma garderober leder oss till vardagsrummet med stora fönster
som gör det mesta av den charmiga havsutsikten och dörrarna till 2 havsutsikt
terrasser. Ett öppet kök med en ö gör en härlig plats att förbereda familjen måltider
och det finns också en gästtoalett och ett sovrum på denna våning med ett eget
badrum, garderober och skjutdörrar ut till en terrass.

På första våningen hittar vi sovrummet med sina garderober och eget badrum med
jacuzzi. Detta sovrum och de andra 2 dubbelrum på denna våning alla njuta av
havsutsikt och en familj badrum och en stor terrass med utsikt över trädgården
komplett denna nivå av hemmet.

På övervåningen finns en öppen planstudie, även med havsutsikt och tillgång till en
annan terrass.

På bottenvåningen i hemmet finns ett annat dubbelrum med garderober, ett
tvättstuga och tillgång till trädgården.

Den charmiga trädgården med sin inbjudande swimmingpool gör det till det perfekta
hemmet att njuta av på sommaren med familj och vänner.

Kontakta oss för ytterligare information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/cbr17250

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Öppen spis,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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