REF. PDA35365

1 150 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

4

5

502m²

1.396m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
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ÖVERBLICK

Villa Anastasia, en vacker villa i medelhavsstil med privat
pool och underbar havsutsikt till salu i det prestigefyllda
bostadsområdet Mas Semi, Platja d'Aro, Costa Brava.
Denna magnifika soliga villa utmärker sig för sin spektakulära utsikt över havet, sina
rymliga utrymmen fulla av naturligt ljus och sina magnifika utomhusområden med en
infinitypool.
När vi går in möts vi av en rymlig hall som leder till en rymlig matsal med utgång till
en terrass med vacker havsutsikt. Därefter hittar vi ett stort vardagsrum översvämmat
med naturligt ljus med en öppen spis, som ger värme till rummet, som också har
tillgång till terrassen, verandan och poolområdet. Denna del av huset erbjuder också
ett rymligt och fullt utrustat kök, mycket praktiskt, och ett individuellt skafferi eller
tvättstuga med tillgång till utsidan också. En välkomsttoalett kompletterar interiören
av husets huvudvåning.
Den övre våningen har master bedroom med ett stort privat badrum,
omklädningsrum och terrass för att njuta av solen och utsikten.
Den nedre våningen i villan består huvudsakligen av nattområdet, med tre stora
sovrum, varav två med privata badrum, och ett separat badrum. Ett gym med
spaavdelning och en välkomsttoalett med dusch som betjänar poolområdet
kompletterar huset.
Utanför har huset en stor trädgård med många terrasser, en veranda och ett
poolområde där du kan beundra utsikten över havet och bergen, medan du njuter av
ett uppfriskande dopp och medelhavssolen. Dessutom har villan en stor
parkeringsplats för flera fordon.
Kontakta oss för att besöka denna otroliga villa med pool bara några minuters bilresa
från Platja d'Aro.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien

lucasfox.se/go/pda35365
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
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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