
SÅLD

REF. PDA30553

295 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

2
Sovrum  

2
Badrum  

70m²
Planlösning

+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

Utsökt duplexlägenhet helt renoverad, i ett privilegierat
läge vid havet med direkt tillgång till stranden och den
berömda kustvägen &#39;Camino de Ronda&#39; med
olika vackra vikar och otroliga landskap.

Denna fantastiska lägenhet presenteras i oklanderligt skick, med en helt ny
renovering utförd med utmärkt smak, liksom med kvalitetsmaterial och finish, har
lyckats få ut det mesta av ytan och skapat öppna, ljusa och eleganta utrymmen.

På entréplanet finns det stora vardagsrummet med stora panoramafönster som
erbjuder spektakulär utsikt över havet, stranden och staden Platja d'Aro. Det
oklanderliga köket är anslutet till detta utrymme med en praktisk och elegant
frukostbar. En ljus trappa leder till övervåningen, där det finns 2 sovrum, ett av dem
med eget badrum, ett annat badrum och ett tvättstuga. Från sviterummet kan du
också njuta av den imponerande panoramautsikten som kännetecknar detta hem.

Ett utmärkt alternativ både för ett elegant andra hem och för att bo året om, tack
vare sitt centralvärmesystem, samt dess läge på gångavstånd från stadens centrum
med sina butiker, kaféer och restauranger.

lucasfox.se/go/pda30553

Havsutsikt, Portvakt, Hiss, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster
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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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	Utsökt duplexlägenhet helt renoverad, i ett privilegierat läge vid havet med direkt tillgång till stranden och den berömda kustvägen &#39;Camino de Ronda&#39; med olika vackra vikar och otroliga landskap.

