
REF. LFS7216

445 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 2 Sovrum till salu i Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

2
Sovrum  

3
Badrum  

120m²
Planlösning  

136m²
Totalyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Charmig fastighetsrenovering renoverad med en
blandning av autentiska originaldetaljer och modern
prägel i ett utmärkt centralt läge bara några minuters
promenad från stationen, stranden och centrum

Detta väl belägna charmiga gamla hus i Vilanova i la Geltrú kommer att säljas
inklusive den renoverade interiören som visas på bilderna. Den smakfulla
renoveringen anpassad till modernt boende kombinerar originella och moderna
arkitektoniska funktioner.

Fastigheten erbjuder 2 sovrum och 3 badrum med en attraktiv öppen planlösning och
en terrass.

Fastigheten ligger bara 5 minuter från stationen, 5 minuter från den vackra gågatan
Rambla med sina butiker och caféterrasser och en trevlig 10 minuters promenad till
stranden.

lucasfox.se/go/lfs7216

Terrass
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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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