
REF. VIL15187

895.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Calafell
Espanya »  Costa Dorada »  43882

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

536m²
Plànol  

822m²
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

Exclusiva vila de luxe completament adaptada per a
persones amb mobilitat reduïda, amb jardí, piscina i
espectaculars vistes al mar, en venda a una tranquil·la
zona residencial de Segur de Calafell.

Exclusiva vila de 536 m² situada sobre una parcel·la de 822 m² ubicada a una
tranquil·la zona residencial de Segur de Calafell. Es troba a pocs metres d'una parada
d'autobús i compta amb diverses escoles i instituts als voltants, a 5 minuts amb cotxe
de la platja i el poble de Calafell.

L'habitatge de recent construcció presenta detalls de luxe únics i està construït amb
un projecte a mida pels propietaris actuals. A més a més, està totalment adaptada
per a persones amb mobilitat reduïda. Cal destacar les espectaculars vistes al mar
que es poden apreciar des de gairebé totes les estances, així com l'abundant llum
natural que rep gràcies a la seva orientació.

Els exteriors ofereixen un jardí amb piscina, una zona de barbacoa i una terrassa amb
chill-out, ideal per relaxar-se, menjar a l'aire lliure o simplement gaudir de les
increïbles vistes.

Accedim per la planta principal a un ampli rebedor amb una preciosa escala que
comunica les diferents zones de la casa. A mà esquerra, trobem una cuina tipus
americana totalment equipada i amb armaris de paret, un menjador amb precioses
vistes a la Costa Daurada i una zona especial de bugaderia. A continuació, arribem a
un ampli saló amb xemeneia de pedra natural i vistes panoràmiques al mar. Des
d'aquest espai, podeu sortir a una magnífica terrassa ia la piscina.

La zona de nit d'aquesta planta és totalment independent i consisteix en un dormitori
principal amb vestidor i bany privat amb jacuzzi, així com un altre dormitori doble
amb armaris encastats i un altre bany.

La planta superior acull un ampli saló amb vistes al mar i sostres de fusta amb
possibilitat de convertir-lo en dos grans dormitoris dobles amb sortida al balcó.
Aquesta planta també compta amb un singular dormitori doble amb forma octogonal
amb bany privat.

lucasfox.cat/go/vil15187

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Sostres alts,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Safareig, S'accepten mascotes ,
Obra nova, Llicència turística, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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La planta inferior ofereix un garatge privat de cinc places, quatre trasters i un
apartament independent amb cuina, bany complet i dormitori doble. Aquest ve
totalment equipat per gaudir de l'estiu.

Algunes característiques addicionals d'aquest habitatge inclouen vídeo-porter i
vídeovigilància, aspiració centralitzada, il·luminació LED, terra porcellànic, aire
condicionat a les zones d'estar i calefacció a totes les estances, piscina amb
electròlisi i ascensor que comunica totes les plantes.

Una oportunitat ideal per a famílies per la seva tranquil·la ubicació a prop de col·legis
i tots els serveis. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar 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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