REF. VIL12449

1.050.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espanya » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800
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Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Impressionant vila de grans dimensions amb jardí, piscina
i garatge, en venda a la urbanització de l&#39;Aragai, a
Vilanova i la Geltrú.
Vila de 519 m² situada sobre una parcel·la doble que suma un total de 1.473 m², a
l'exclusiva urbanització de l'Aragai de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'un habitatge
amb orientació sud, per la qual cosa rep llum natural abundant durant tot el dia.
S´accedeix a la casa per una impressionant escala que dóna pas a una terrassa de
100 m². L´elegant rebedor, amb una cúpula quadrada i finestres translúcides als
costats, dóna accés a una zona d´armaris de fusta. A continuació, s'arriba al saló de
50 m2 i al menjador de 20 m2, amb una llar de foc i un moble-bar. Aquest espai dóna
accés a un menjador diari de 12 m2. La cuina de 20 m² disposa de fogons, forn,
microones i un safareig amb cambres frigorífiques.

lucasfox.cat/go/vil12449
Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Safareig,
Parc infantil, Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Aire condicionat

Accedim a la segona planta per una escala de granit en forma de Y. Aquí es disposen
quatre dormitoris i tres banys, d'una banda, i de l'altra, un dormitori infantil, un
despatx que comunica amb un altre dormitori, un mirador i la zona noble, que es
compon d'un dormitori principal amb vestidor i bany amb dutxa i banyera
d'hidromassatge. Tota aquesta planta està envoltada per una terrassa amb accés des
de totes les estances.
Els exteriors inclouen una piscina d'aigua dolça, un garatge amb capacitat per a dos
cotxes i dues motos amb porta automàtica i terres de gres i una zona de vestidors
amb dutxa. A més, té un pou artesà amb corrent d'aigua continuada, una zona de
barbacoa amb menjador d'estiu, un celler i un hort.
Una increïble oportunitat per a una família que vulgui viure a un gran habitatge al
costat de la platja.
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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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