
VENUT/UDA

REF. VIL11623

440.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 181m² de jardí en venda
a Vilanova i la Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

220m²
Edificats  

393m²
Dimensions del terreny  

15m²
Terrassa  

181m²
Jardí

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Magnífica vila de 4 dormitoris amb piscina en venda a
Vilanova i la Geltrú.

Vila d'estil clàssic presentada en excel·lents condicions, a la tranquil urbanització de
La Collada a Vilanova i la Geltrú, amb vista panoràmica sobre les muntanyes i al Parc
Natural del Foix. És a prop de tots els serveis del centre de Vilanova, al costat de
col·legis i parades d'autobús amb serveis regulars.

L'habitatge es va construir en l'any 2001. Té unes dimensions de 220 m² distribuïts en
còmodes espais, 4 dormitoris i 3 banys. Disposa d'un fantàstic jardí de fàcil cura amb
una piscina amb entrada tipus platja.

La planta baixa ofereix un ampli saló i una gran cuina, tots dos espais amb sortida a
l'exterior. També consta d'una bugaderia, cambra de bany amb dutxa, dormitori
individual i escales al soterrani, on hi ha un garatge de 2-3 places i una estada
actualment destinada com a despatx i celler.

La primera planta ofereix 3 dormitoris dobles, 2 comparteixen un bany i l'altre
correspon al dormitori principal, amb vestidor i bany privat amb banyera i dutxa
d'hidromassatge. El dormitori principal i 1 dels dobles gaudeixen d'accés a la terrassa.
Algunes característiques addicionals d'aquesta casa inclouen calefacció per terra
radiant i sistema d'osmosi, petits detalls que optimitzen la qualitat de vida.

Ideal per a famílies amb fills pels seus amplis exteriors amb piscina, per a jubilats
per la tranquil·litat del seu entorn, o com a segona residència o inversors per a
lloguers de curta i llarga estada.

lucasfox.cat/go/vil11623

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Vistes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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