
VENUT/UDA

REF. VIL19641

1.700.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

7
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

330m²
Plànol  

420m²
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

Palauet modernista de principis de segle XX amb
espectaculars vistes a la mar a primera línia de mar en
venda a Vilanova i la Geltrú.

Aquesta preciosa habitatge la va construir el famós arquitecte Bonaventura Pollés i
Vivó el 1912, i conserva la major part de les seves característiques originals. Va ser la
residència d'estiueig de Joan Josep Laguarda i Fonollera, que va ser bisbe d'Urgell i de
Barcelona.

La sorprenent arquitectura d'aquest habitatge destaca per la seva estructura
complexa, amb cobertes policromes que juguen amb diverses pendents i que utilitza
el maó vist i la ceràmica com materials bàsics. En alguns aspectes, recorda l'estil
conegut com "secessió vienesa".

La façana ornamentada i els detalls minuciosos són obres d'art, amb rajoles que
reflecteixen l'estil d'un altre famós arquitecte, Antoni Gaudí.

A el mateix temps, les línies audaços i decidides creen una sensació de fortalesa. La
fabulosa torrecilla emfatitza la sensació de verticalitat amb vistes de 360 graus a tota
Vilanova, que abasten des del mar a la muntanya.

Les tres plantes inferiors alberguen l'allotjament principal i inclouen sostres alts i
una llar de foc. La tercera planta es compon d'una àmplia estada amb sostre a dues
aigües amb bigues de fusta i un bany: la zona perfecta per a ser utilitzada com a
estudi independent o com a dormitori.

La segona planta acull la zona de nit i és perfecta per a convertir-la en tres grans
dormitoris dobles amb banys privats, vestidor i sortida a la terrassa amb vistes a la
mar. Aquesta planta també ofereix unes vistes increïbles i dues terrasses.

Finalment, a la primera planta hi trobem la zona de dia, una espaiosa zona de
menjador i sala d'estar amb sortida a jardí a través d'una bonica galeria amb vistes a
la mar i una cuina a reformar.

Cal destacar que l'habitatge gaudeix d'una llum espectacular tot el dia i que la seva
distribució original ofereix una meravellosa casa familiar.

Fora trobem el jardí, amb espai per a una atractiva piscina amb vista a la mar. També
hi ha un garatge privat amb accés des d'un carrer lateral.

lucasfox.cat/go/vil19641

A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Edifici modernista,
A prop dels col·legis internacionals , Balcó,
Exterior, Llar de foc, Pou, Vistes
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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