REF. PDA25259

€585,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Platja d'Aro » 17249

4

3

263m²

425m²

Sovrum
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Byggyta

Totalyta
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ÖVERBLICK

Helt renoverat hus i det fridfulla, medeltida
bostadsområdet Castell D&#39;Aro, 5 minuter med bil till
Platja D&#39;Aro.
Villa Lamya är ett vackert, renoverat hus med 4 sovrum som har avslutats enligt
högsta standard och har en platt trädgård. Det ligger i ett lugnt bostadsområde nära
centrum av den exklusiva byn Castell D'Aro, mycket nära Platja d'Aro, och en kort bit
till de berömda stränderna i S'Agaro.
Detta eleganta hus ligger i ett mycket lugnt bostadsområde och har en privat
trädgård med plats för att bygga en pool om så önskas. Det är ett perfekt hem för att
njuta av solen och Medelhavsklimatet med din familj.
Den berömda Sant Pol-stranden ligger bara 3,5 km från huset, liksom centrum för
kuststäderna Platja d'Aro och S'Agaró. Med många kända restauranger, barer och
butiker.
Detta handgjorda hus har en mycket bra layout. Dagsområdet består av en hall, ett
rymligt, ljust vardagsrum, ett nytt öppet kök och separat matsal och praktisk tillgång
till omslagsterrassen. När vi går vidare hittar vi ett gästsovrum och badrum, liksom
ytterligare ett dubbelrum.
Flytta till nästa våning finns ett sovrum med eget badrum. Längre fram är en studie /
bibliotek / läsrum och äntligen finns det ett annat mångsidigt
underhållningsutrymme eller dubbelrum.
På gatunivå har det ett garage med kapacitet för en stor bil och motorcyklar eller
cyklar, ett badrum och en mycket fin bodega, samt ytterdörren. Ekgolv finns i hela
hemmet.
Detta är ett charmigt hus, perfekt för att njuta av familjelivet och Medelhavsklimatet
och i ett underbart läge, nära flera stadskärnor och stränder.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien

lucasfox.se/go/pda25259
Utsikt över bergen, Trädgård,
Garagem privada, Högt i tak, Parkett,
Balkong, Chill out plats, Dubbla fönster,
Exteriör, Inbyggda garderober, Larm,
Lekrum, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Renoverad, 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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