
VENUT/UDA

REF. VIL25376

575.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 8 dormitoris en venda a Calafell, Costa Dorada
Espanya »  Costa Dorada »  43717

8
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

440m²
Plànol  

165.848m²
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

Bonica masia de 3 plantes, amb piscina i 16 hectàrees
d&#39;arbres fruiters i bosc privat.

La masia data del segle XVI i ha estat completament restaurada i equipada amb totes
les comoditats. Compta amb amplis dormitoris, jardins amb oliveres i el seu propi
bosc.

L'habitatge es distribueix en tres plantes. Des de l'entrada principal s'accedeix a un
ampli atri de sostre alt, el qual es pot veure des dels balcons interiors de les dues
plantes superiors. També hi ha un gran saló amb llar de foc per als mesos més freds,
a més disposa de calefacció central a tota la masia. La cuina té una gran zona
d'esmorzar i sortida directa a l'horta, on es poden recol·lectar verdures, fines herbes i
fruites de temporada. La planta baixa compta també amb un dormitori doble amb
bany privat i un lavabo independent. Repartit en els nivells superiors es troben els
set dormitoris i quatre banys restants. Alguns dels dormitoris presumeixen de bany
propi, mentre que altres tenen un balcó privat.

Exterior ofereix unes vistes panoràmiques sobre la vall i les muntanyes. Aquí trobem
una zona de barbacoa, una gran piscina i un jacuzzi amb capacitat per a cinc
persones.

La masia compta amb un pou propi de 230 metres de profunditat d'aigua potable i un
dipòsit de 6.000 litres, a més d'un sistema de plaques solars per generar electricitat
per a la piscina i el jacuzzi i per a l'aigua calenta de la casa.

El complex de la masia es troba tancat i amb sistema d'alarma, tant en exterior com a
l'interior, per a més seguretat i confort. La masia està connectada amb molts llocs
d'interès i entreteniment, permetent accedir fàcilment amb vehicle a les fantàstiques
platges de sorra de Calafell, a el parc temàtic Port Aventura oa les bodegues de cava
de la zona.

lucasfox.cat/go/vil25376

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Jacuzzi, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes, Pou,
Plafons solars, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Alarma
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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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