
REF. PDA28774

995 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

7
Sovrum  

4
Badrum  

411m²
Planlösning  

447m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Villa Iris, ett exceptionellt hus med 7 sovrum till salu i
centrum av Platja d&#39;Aro och bara 300 meter från
stranden.

Denna villa har ett privilegierat läge några meter från den berömda shoppinggatan
Platja d'Aro och flera av dess stränder. Du kan nå alla stadens restauranger, butiker,
barer och stränder till fots på en kort promenad.

Huset erbjuder 411 m² byggt på en plan tomt på 447 m². Även om det byggdes 1959
har det nyligen renoverats, så det presenteras i utmärkt skick. Dessutom drar den
nytta av en utmärkt sydlig sapekt, vilket gör att du kan njuta av solen hela dagen.

Huset är fördelat på 3 våningar. Bottenvåningen har ett rymligt och vackert
vardagsrum med tillgång till den fantastiska soliga terrassen och trädgården, ett fullt
utrustat modernt kök, ett grovkök och en gästtoalett. Det har också ett loft med
separat ingång som rymmer ett vardagsrum, ett kök och ett sovrum med badrum; alla
förenade i samma utrymme.

På första våningen hittar vi ett dubbelrum med eget badrum, omklädningsrum och
privat terrass, samt 3 dubbelrum och ett komplett badrum. Dessa tre sovrum har
tillgång till en stor terrass.

Andra våningen består av ett dubbelrum med eget badrum, ett vardagsrum med
matsal med öppet kök och en fantastisk och rymlig terrass.

Huset har ett privat garage med plats för två bilar på gatunivå.

Det är en villa som behåller kärnan i de klassiska husen på Costa Brava, men
kombinerad med en aktuell samtida stil. Ett unikt hem i området tack vare dess
oslagbara läge och generösa storlek.

lucasfox.se/go/pda28774

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Renoverad, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Förråd,
Chill out plats, Balkong
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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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