
REF. PDA29503

995 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

4
Sovrum  

4
Badrum  

515m²
Planlösning  

1.964m²
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 Lalicorne är en fantastisk stenvilla med 4 sovrum
och 4 badrum, med en sydlig aspekt, privat pool och
fantastisk utsikt över kusten, till salu mindre än 5
kilometer från stranden och centrum av Platja d&#39;Aro.

Husets design liknar en katalansk bondgård, med ett slotts robusthet, inbäddat på en
fantastisk plats med imponerande utsikt över havet.

På den norra fasaden kan du se gågatan som nås från infart på gatunivå och ingången
till garaget, på en lägre nivå med dubbla dörrar och med möjlighet till parkering
utomhus också.

Trädgården omger huset och expanderar på den södra delen, som rymmer en
oregelbunden pool och flera blomsterbäddar med olika inhemska växter och träd.

Husets interiör är fördelat på 3 våningar. Huvudvåningen nås från gatan och består av
en hall, en toalett, ett rymligt vardagsrum med öppen spis och tillgång till en vacker
och rymlig terrass med havsutsikt, en matsal med tillgång till poolområdet, ett
separat kök med skafferi, sovrum med omklädningsrum och eget badrum med badkar
och dusch.

Den övre våningen har ett stort sovrum med öppen spis och ett komplett badrum och
en stor terrass med utsikt över havet från Palamós till St Feliu de Guíxols.

Nedre våningen består av ett dubbelgarage med tvättstuga, ett tekniskt område med
tillgång till ett annat område som kan användas som vinkällare, 2 sovrum med privata
badrum och tillgång till den täckta terrassen och poolområdet. Slutligen erbjuder det
ett multifunktionellt rum med separat ingång, med kök och matsal.

Havsutsikten från alla rum i huset är oslagbar. Det är en unik och ojämförlig fastighet
på den nuvarande marknaden.

lucasfox.se/go/pda29503

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Lekrum, Inbyggda garderober,
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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