REF. VIL21803

€470,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Calafell
Espanya » Tarragona » Calafell » 43820
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DESCRIPCIÓ

Casa de disseny pràcticament a estrenar de 4 dormitoris,
amb excel·lents exteriors, espectaculars vistes a la mar i
llicència turística en venda a Calafell Residencial.
Casa a estrenar d'arquitectura moderna, amb acabats dels més alts estàndards,
terres de porcelànic i fusteria interior lacada en blanc. L'habitatge té una gran
personalitat i molt d'encant. A més, la casa és a quatre vents, de manera que totes
les estances són exteriors, permetent l'entrada de molta llum natural durant tot el
dia. Disposa d'àmplies terrasses i uns meravellosos exteriors.
La casa es distribueix en 2 pisos independents, cadascun amb la seva pròpia terrassa,
i que comparteixen la zona de piscina.
El primer pis ocupa la planta baixa. Accedim a través d'un rebedor que dóna pas a un
ampli saló amb llar de foc i cuina oberta amb zona de menjador. Des d'aquesta zona,
vam sortir a una gran terrassa amb menjador d'estiu i accés a la piscina. El pis
disposa a més d'un dormitori doble amb bany privat, un segon dormitori doble, un
segon bany i un safareig.

lucasfox.cat/go/vil21803
Jardí, Piscina, Terrassa, Llum natural,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Obra nova

Accedim a el pis de la segona planta per un rebedor. Disposa d'un ampli salómenjador amb llar de foc i sortida a una terrassa, una cuina office des de la qual
s'accedeix a una altra terrassa amb vista sobre la piscina, un ampli dormitori doble
amb bany privat, un segon dormitori doble i un altre bany complet.
Altres extres d'aquest habitatge són armaris encastats, calefacció, aire condicionat,
xemeneies i llicència turística.
Exterior permet gaudir d'àmplies terrasses, menjador d'estiu, zones de lectura i una
fantàstica piscina.
La seva original distribució en dos habitatges la fa ideal per a famílies que vulguin
gaudir d'independència i compartir les zones exteriors i d'oci.
Així mateix, és una oportunitat única per a inversors, ja que disposa de llicència
turística i gaudeix d'una altíssima rendibilitat.
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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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