
SÅLD

REF. PDA30715

1 150 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

5
Sovrum  

4
Badrum  

302m²
Planlösning  

2.728m²
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

Underbar stor lyxfastighet med en vacker grön trädgård
med pool och havsutsikt, till salu i en naturlig och privat
miljö, 3 kilometer från stranden Platja d&#39;Aro och
centrum.

Denna charmiga egendom byggdes 1968 och renoverades år 2000. Det ligger mycket
nära centrum av staden Platja d'Aro och några minuter från några av de bästa
stränderna på Costa Brava, till exempel Sant Pol -stranden i S 'Agaró eller Sa Conca -
viken, i Platja d'Aro. Den har en underbar trädgård med ett vackert poolområde, med
utsikt över havet; allt i en lugn och välkomnande miljö.

Den välskötta gräsmattan omger den magnifika egendomen, poolområdet och de
stora terrasserna och utomhusområdena, som erbjuder en stor mångfald av
utrymmen att koppla av och ha kul med familj och vänner.

Renoveringen av huset kombinerar underbart med sin ursprungliga karaktär, som
kombinerar bågar och rustika trätak med elegant finish och nuvarande tillbehör i
badrum, vardagsrum och kök.

Huset är fördelat på två våningar anslutna med trappor, med vackra vardagsrum, alla
med rustika detaljer som är attraktiva och eleganta.

Huvud- eller första våningen har en entré och ett rymligt och vackert vardagsrum
med tillgång till den fantastiska terrassen med utsikt över havet och bergen och
tillgång till den vackra platta och gröna trädgården med en stor pool. Därefter hittar
vi det utrustade köket, två dubbelrum, ett komplett badrum och ett sovrum med eget
badrum.

Bottenvåningen erbjuder ett vardagsrum eller flerbruksrum, ett dubbelrum, ett
komplett badrum, ett sovrum med eget badrum och en tvättstuga. Dessutom har den
oberoende tillgång till trädgården.

Dekorationen är rustik och charmig. Dessutom gör de exponerade stenmurarna och
träbjälkarna tillsammans med det rikliga naturliga ljuset den här egenskapen mycket
speciell.

Det är ett idealiskt hem som ett andra hem för helger eller semestrar, och även som
ett lantligt pensionat eller för säsongsuthyrning.

lucasfox.se/go/pda30715

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Lekrum, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Chill out plats
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Kontakta oss för att organisera ett besök på denna idylliska gård som ligger på Costa
Brava.

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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