
VENUT/UDA

REF. VIL11799

540.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Vilanova i la
Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

367m²
Plànol  

443m²
Dimensions del terreny

+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

Casa de grans dimensions amb 4 dormitoris, jardí i
piscina en venda en un tranquil barri de Vilanova i la
Geltrú.

Aquesta atractiva casa està situada en un tranquil ubicació a la zona residencial de
La Collada, a Vilanova i la Geltrú, amb vista panoràmica sobre les muntanyes i el 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.

La casa es va construir el 2004 i té una superfície construïda de 367 m², que es
distribueixen en còmodes espais. Disposa d'un fantàstic jardí de fàcil cura amb
piscina, ideal per a famílies amb nens, així com per a jubilats per la tranquil·litat dels
voltants. També és perfecta com a segona residència o per a inversors per a lloguers
de curta i llarga estada.

S'accedeix al rebedor amb un preciós jardí interior, amb grans finestrals i una
vegetació exòtica. La planta baixa compta amb un ampli i lluminós saló-menjador, i la
cuina moderna i semi-oberta, tots dos espais amb sortida al jardí amb barbacoa i
piscina. Hi ha una zona de bugaderia, lavabo de cortesia i 2 dormitoris dobles (1 amb
vestidor) que comparteixen un bany. La primera planta disposa de 2 dormitoris més,
un quart de bany amb banyera i 2 terrasses.

El soterrani disposa d'un gran garatge de 36 m², un menjador d'hivern amb llar de foc
i un lavabo de cortesia. La casa està equipada amb calefacció, alarma i grans
finestrals, que li proporcionen abundant llum natural.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita a aquesta preciosa
casa a Vilanova.

lucasfox.cat/go/vil11799

Jardí, Piscina, Terrassa, Terres de marbre,
Aparcament, Armaris encastats, Barbacoa,
Exterior, Llar de foc, Safareig, 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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