
REF. PDA30718

1 495 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

4
Sovrum  

3
Badrum  

488m²
Planlösning  

2.109m²
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

Magnifik stenvilla på 488 m² till salu, belägen i gamla stan
i Castell d&#39;Aro, bara 3 kilometer från stränderna i
Sant Pol och Platja d&#39;Aro, ett verkligt privilegium.

Detta hus har oslagbara egenskaper tack vare sitt privilegierade läge, dess unika
egenskap som en typ av hem och dess extraordinära utomhusutrymmen.

Huset har två våningar och är i gott skick. Det är helt söderläge, vilket gör att du kan
njuta av solen året om. Layouten är bekväm, med mycket stora öppna utrymmen som
underlättar enkel och bekväm cirkulation.

Huvudentrén leder till en rymlig hall som ansluter till vardags-matrummet, ett
vardagsrum, ett gästbadrum och ett rymligt kök. Detta gynnas av en vacker öppen
spis, samt tillgång till trädgården med en fantastisk pool och uteservering på
verandan med grill.

På första våningen hittar vi ett rymligt vardagsrum, fyra dubbelrum, ett av dem med
eget badrum och omklädningsrum, samt två badrum.

Huset har också ett förråd, ett stort garage, en panna / tvättstuga och en brunn som
ger vatten för att bevattna trädgården under hela året.

Denna villa är en idealisk möjlighet för dem som söker ett hem med karaktär, ett
mycket rymligt och välskött hus i en lugn och intim miljö med charm och samtidigt
mycket väl ansluten, med alla viktiga tjänster och butiker till fots.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/pda30718

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Dubbla fönster,
Chill out plats
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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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