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1.280.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
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DESCRIPCIÓ

Magnífica finca eqüestre de 5 dormitoris, amb jardins i
piscina, situada al costat de camp de golf de Vendrell,
ideal per a ús comercial o residencial, amb 23.345 m² de
terreny privat.
Accedim a la finca per un camí privat envoltat d'arbres i vam arribar a una porta
automatitzat. Un cop dins, vam seguir per un camí que ens porta al costat de la casa.
L'habitatge està envoltada de jardins i es distribueix en dues plantes.

lucasfox.cat/go/vil26249

La planta baixa compta amb un dormitori doble, un despatx amb grans finestrals i
sortida directa a jardí, un bany complet, una cuina equipada amb un petit espai per
esmorzar i un ampli menjador. Finalment trobem un saló amb llar de foc, sortida a
jardí i finestrals amb vista sobre la zona de piscina.

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Pista de tennis,
Garatge privat, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Pou, Llar de foc, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats

Vam pujar a la planta superior i vam arribar a un distribuïdor amb accés a una petita
terrassa. Aquest nivell ofereix dos dormitoris dobles, un dormitori individual i un
bany complet. Un dels dormitoris dobles compta amb vestidor i bany complet,
mentre que els altres dos comparteixen un balcó. Tots els dormitoris de la casa tenen
armaris encastats, instal·lació de TV i calefacció. Alguns tenen aire condicionat i
altres, ventilador de sostre.
Exterior es compon de diverses zones.
Al costat de la construcció principal trobem una casa de convidats d'una planta, amb
sala d'estar, menjador, dos dormitoris, bany i cuina.
A la part posterior de la casa principal hi ha un annex, actualment destinat a
aparcament. A la part davantera podem trobar una zona amb arbres fruiters, una
pista de tennis i una piscina de 22 x 10 m amb vistes precioses a la mar, tot això
envoltat d'aproximadament 5.000 m² de jardí amb reg per aspersió.
La finca disposa a més d'una zona eqüestre d'uns 20.000 m². En ella hi ha una pista
de doma amb tanca americana, una construcció de 7 bòxers de 4 x 4 m amb
abeuradors i menjadora, així com un magatzem preparat per guardar tot el material
relacionat. També hi ha un pou d'aigua dolça amb un cabal de 20.000 litres l'hora,
mitjançant el qual s'omple una cisterna que abasteix tota la casa.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya

REF. VIL26249

1.280.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Calafell, Costa Daurada
Espanya » Costa Dorada » 43700

5

3

273m²

23.345m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

La finca està completament tancada i compta amb càmeres de videovigilància
connectades a tots els televisors de la casa, la qual cosa permet tenir una visió de
l'exterior en tot moment.

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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