REF. PDA22952

€999,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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Sovrum

Badrum
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Totalyta

REDUCERAT PRIS
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ÖVERBLICK

Modern nybyggd villa som mäter 312 m² på en tomt på
810 m² med fantastisk havsutsikt, belägen mycket nära
de bästa stränderna och vikarna på Costa Brava.
Denna lyxvilla är till salu i ett exklusivt område i Platja d'Aro. Den vackra stranden
Platja d'Aro ligger bara 5 minuters bilresa bort, och den ligger också mycket nära
andra vackra stränder och vikar på Costa Brava.
Denna underbara fastighet är byggd på två våningar. På bottenvåningen finns det ett
stort kök med en mycket bekväm matplats med tillgång till en täckt terrass, perfekt
att njuta av året runt. Efter köket finns ett tvättstuga och ett gästbadrum samt ett
förråd.
Den rymliga matsalen erbjuder underbar utsikt över poolen, bergen och havet vid
horisonten. Det finns också en stor svit med omklädningsrum, tillgång till terrassen
och poolen och fantastisk havsutsikt.
På första våningen har vi 3 dubbelrum med omklädningsrum, mycket ljus och tillgång
till en terrass. Två badrum betjänar dessa sovrum. Vi hittar också en svit med tillgång
till ett stort omklädningsrum och en terrass med fantastisk havsutsikt.
Huset har luftkonditionering och är mycket modernt. Det har också gott om ljus och
högkvalitativa material.
Det har ett garage, barnplats och grillplats, förutom den stora utomhuspoolen och
jacuzzin.
En perfekt första eller andra bostad.
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lucasfox.se/go/pda22952
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass, Jacuzzi,
Parkering, Chill out plats, Dubbla fönster,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Uppvärmning,
Utrustat kök
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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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