
SÅLD

REF. CBR28138

999 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17251

3
Sovrum  

4
Badrum  

334m²
Planlösning  

778m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Villa med vacker utsikt över havet och bergen, som ligger
300 meter från stranden.

Villa belägen i hjärtat av Torre Valentina och inom gångavstånd från stranden. Det är
ett hem designat och byggt för din användning och njutning, eftersom det har rymliga
rum, massor av naturligt ljus, utmärkta kvalitetsmaterial och fri utsikt över havet och
bergen.

Det är fördelat på två plan, plus en nedre bottenvåning med naturligt ljus.

På entréplanet har vi en rymlig hall som leder till ett vardagsrum med matsal och
öppet kök. Härifrån har vi tillgång till terrassen, som ger kontinuitet i vardagsrummet
och ansluter till trädgården och poolen. Köket är fullt utrustat med möbler från
Santos, bänkskivor i Silestone och apparater från Gaggenau. Den är utrustad med
ugn, mikrovågsugn, kaffebryggare, skummare och vinkylskåp med olika temperaturer
för vitt och rött.

På övervåningen har vi tre sovrum. En av dem motsvarar sovrummet, som är rymligt
samt ett badrum med lyxiga finish. De andra två sovrummen är också rymliga och har
ett eget badrum med dusch.

Nedre våningen rymmer ett öppet utrymme som för närvarande används som ett
gym, även om det skulle vara perfekt att placera ytterligare ett sovrum.

Garaget ligger på samma nivå som huset, även om det inte är anslutet till interiören. I
den hittar vi ett förvaringsutrymme och plats för en stor bil. Det är också möjligt att
parkera ytterligare ett fordon inne i huset.

Fastigheten är utrustad med tvåglasfönster och säkerhetsluckor.

lucasfox.se/go/cbr28138

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Trädgård, Uppvärmd pool,
Garagem privada, Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkett, , Parkering, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Gourmet lounge, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Skönhets salong,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, 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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