
VENUT/UDA

REF. VIL17908

400.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a
Calafell
Espanya »  Costa Dorada »  43700

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

88m²
Plànol  

20m²
Terrassa

+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

Fantàstica habitatge amb terrassa amb vistes al mar i
boniques zones comunes en venda a primera línia de mar,
al complex hoteler Le Meridien Ra, al Vendrell.

Ampli i lluminós pis situat dins del complex hoteler Le Meridien Ra, al Vendrell, amb
unes boniques zones comunitàries que inclouen piscina i zones chill-out. Es troba a
primera línia de mar, a només 20 minuts amb cotxe de Tarragona ia 30 minuts de
l'aeroport de Reus.

L'habitatge disposa d'una zona central que consisteix en una fantàstica cuina
americana totalment equipada amb forn, nevera i rentavaixelles. Al costat de la cuina
se situa una zona de bugaderia independent i un rebedor amb armari encastat. A
continuació trobem el saló-menjador amb sortida a una terrassa de 20 m² amb
espectaculars vistes a l'hotel i el mar.

La zona de nit disposa de 2 dormitoris, un doble amb sortida a terrassa i un altre
individual que comparteixen un bany amb dutxa. El dormitori principal té bany privat
amb banyera, zona de vestidor i sortida a terrassa.

Algunes característiques addicionals inclouen fusteria d'alumini Technal amb pont
tèrmic, terres de parquet a totes les estances excepte els banys, que són de
porcellana, i totes les portes estan lacades en blanc. A més, es lliura amb una plaça
d'aparcament i un traster i compta amb accés a tots els equipaments de l'hotel.

Una excel·lent oportunitat per a qualsevol persona com a primera o segona
residència al costat de la platja. També és una opció interessant per a inversors que
busquin obtenir una alta rendibilitat.

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

lucasfox.cat/go/vil17908

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Jacuzzi,
Gimnàs, Ascensor, Parquet, Llum natural,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
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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