
VENUT/UDA

REF. VIL21353

600.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Vilanova i la
Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

214m²
Plànol  

17.000m²
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

Magnífica casa rústica de 237 m² útils amb piscina a una
parcel·la de 1,7 ha amb oliveres i arbres fruiters a
Vilanova i la Geltrú.

Finca rústica amb parcel·la 1,7 hectàrees i magnífica casa, amb piscina i barbacoa a
Vilanova i la Geltrú.
Entrem a la casa per un ampli rebedor que dóna pas a les primeres estades de la
casa. A l'esquerra del rebedor, hi trobem un acollidor saló amb xemeneia i, a la dreta,
un menjador que connecta amb una gran cuina-office. Aquesta alçada compta també
amb un enorme dormitori amb bany privat complet i armaris de paret, així com un
petit rebost i un bany de cortesia.
La planta superior compta amb una àmplia sala-despatx diàfana amb sostres golfes
de fusta i sortida a una terrassa. També hi ha un distribuïdor que dóna pas a la zona
de nit, que consisteix en 2 grans dormitoris amb bany privat connectats per una
terrassa tancada. Cada dormitori té un bany complet, armaris encastats un petit
magatzem golfes.
A la planta soterrani, hi ha 2 cellers amb menjador i un accés a un túnel que condueix
a un gran magatzem.
A més, l'habitatge compta amb diversos edificis annexos: un garatge per a 2 cotxes
grans i diverses motos, una zona de bugaderia i un gran magatzem amb tota mena de
maquinària per al camp, tractor, entre d'altres.
Finalment, trobem una glorieta-menjador, piscina, barbacoa i forn de llenya, 2
granges ocellaires, una zona per al planter, un solar de 400 oliveres i 30 arbres
fruiters. L'habitatge també disposa de reg per canal de l'aigua del pantà i de degoteig.
En definitiva, una llar de luxe en un paradís de somni per als amants del camp, ideal
per a famílies, o bé per a negoci atès que té grans possibilitats a més amb la
comoditat de viure a prop de Vilanova a 10 min de la platja i amb tots els serveis a
menys de 5 min.
No dubteu a trucar per demanar informació.

lucasfox.cat/go/vil21353

Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Llum natural, Safareig,
Exterior, Calefacció, Barbacoa,
Aire condicionat
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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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