
REF. VIL14988

895.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 500m² de jardí en
venda a Vilanova i la Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

332m²
Plànol  

632m²
Dimensions del terreny  

20m²
Terrassa  

500m²
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 a quatre vents amb 332m² sobre una
parcel·la de 632 m² en venda a l'exclusiva urbanització
d'Aragai, al costat del club de tennis, una zona residencial
de luxe a pocs minuts del centre de Vilanova i la Geltrú.

Lucas Fox presenta aquesta magnífica vila a quatre vents, distribuïda en dues
còmodes plantes, més la planta semisoterrani. La casa ofereix una distribució
còmoda i funcional amb estades molt àmplies.

Accedim a l'habitatge travessant un jardí increïble. Entrem a l'habitatge per la planta
baixa, que compta amb un ampli rebedor que fa de distribuïdor i ens porta al saló-
menjador amb sortida a una terrassa d'uns 30 m². A continuació, es presenta la
lluminosa cuina completament reformada, equipada amb tot tipus
d'electrodomèstics, mobles molt funcionals, una barra de treball molt àmplia i una
zona office per menjar. Des de la cuina, tenim accés al menjador ia la terrassa. La
planta es completa amb un dormitori doble, un bany complet i un garatge de dues
places (amb doble porta) i bona capacitat d'emmagatzematge.

La primera planta consta d´un distribuïdor amb sortida a la terrassa, un gran
dormitori tipus suite amb bany privat i armari encastat, dos dormitoris dobles (un d
´ells amb armari encastat) i un altre bany per donar servei als dormitoris. A més
compta amb una sala de bugaderia i planxat, ideal per col·locar tot tipus d'estris de
neteja.

Finalment, la planta semisoterrani acull un saló de 35 m² amb llar de foc, sortida al
jardí i porxo. Compte també amb una pràctica cuina amb barbacoa i sortida a porxo.
Aquesta zona disposa també d´un bany complet, un dormitori doble o estudi, un
estudi o dormitori doble de 25 m² i cambra de màquines. Cal destacar que aquesta
zona és perfecta per a reunions familiars per la comoditat de tenir tot accessible ia
peu de jardí per gaudir de la piscina. Fins i tot ofereix la possibilitat d'habilitar com a
vivenda independent, segons convingui.

L´habitatge disposa de calefacció per radiadors de gas, plaques fotovoltaiques, forn,
microones encastats, placa d´inducció, descalcificador, osmosi i sistema d´aigua
salina per a la piscina.

lucasfox.cat/go/vil14988

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Safareig, Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
A prop del transport públic
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Els exteriors de l'habitatge són preciosos, amb diverses terrasses, jardí, piscina i
porxo, ideals per relaxar-se o menjar a l'aire lliure.

Es tracta d'un habitatge únic per les seves característiques, una llar de somni on
gaudir de la llibertat que ens proporciona la increïble ubicació, ja que es troba en
una zona residencial tranquil·la i segura i és a prop de tots els serveis, col·legis
internacionals i comerços.

Un habitatge ideal per a famílies per la seva amplitud i comoditat, com a primera o
segona residència, així com per a aquells que vulguin gaudir de la tranquil·litat del
mar, ja que és a 15 minuts a peu de la platja. També és perfecta inversors pel seu
gran potencial de rendibilitat per a lloguers de vacances.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.
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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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