
REDUCERAT PRIS

REF. CBR2249

895 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

3
Sovrum  

3
Badrum  

300m²
Byggyta  

2,130m²
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

Villa med tre sovrum med privat pool, stor tomt, garage
och havsutsikt. Bara 4 km från centrum och stränder. 3 km
från den prestigefyllda Golf d&#39;Aro golfklubb

Denna 3-sovrumslägenhet i Costa Brava, som byggdes 2007, byggdes i den
eftertraktade bostadsområdet Mas Nou och har havsutsikt med utsikt över hamnen i
Palamós.

Fastigheten ligger bara några minuters bilresa från centrum av den livliga kuststaden
Playa de Aro och dess vackra sandstränder och bara 2 minuter från den prestigefyllda
Golf D'Aro Golf Club.

Den österläge villan är byggd på en stor tomt på över 2 000 m² med privat pool och
terrasserad trädgård. Huset är fördelat på två nivåer med de viktigaste
bostadsområdena och sovrummen ligger vid entrénivå. Alla tre sovrummen har
tillgång till en privat terrass med havsutsikt och sovrummet har ett generöst badrum
och ett omklädningsrum.

På bottenvåningen finns ett rymligt garage med kapacitet för 3 bilar, en tvättstuga
och ett extra utrymme med potential att omvandlas till ett ytterligare sovrum eller
självständig lägenhet.

Fastigheten presenteras i obefläckat skick i hela.

Se mer Costa Brava fastigheter till salu .

lucasfox.se/go/cbr2249

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Parkering,
Balkong, Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utsikt
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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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