REF. VIL28326

318.000 € Pis - Venut/uda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 12m² terrassa en venda a
Vilanova i la Geltrú
Espanya » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800
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VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

Bonic pis situat en una finca tranquil·la amb pocs veïns i
en un lloc privilegiat en primera línia, a 5 minuts de
Vilanova i la Geltrú.
Aquest preciós pis se situa a quatre graons de l'accés principal de l'edifici ja dues
plantes de l'nivell de la mar.
En una finca de pocs veïns, vam entrar al pis d'excel·lent distribució per gaudir de
totes les seves estades sense perdre metres. A la zona de nit trobem dos dormitoris
dobles (un d'ells amb armari encastat i vistes a la mar).
El bany de l'habitatge és complet, de tres peces amb banyera, amb finestra exterior i
vista a la mar, a més d'armari d'obra.

lucasfox.cat/go/vil28326
Vistes al mar , Terrassa,
Servei de consergeria, Llum natural,
Aparcament, Aire condicionat,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre

La cuina té un pràctic arc per poder mantenir el contacte amb el menjador i gaudir de
la llum natural. Està totalment equipada amb placa d'inducció, forn, rentavaixelles,
assecadora i nevera.
L'acollidor saló-menjador té una decoració que convida a relaxar-se, amb bigues i
llar de foc. Així mateix, compta amb dues finestres i sortida a una terrassa de 12 m²
on poder desconnectar prenent el sol o llegint un llibre acompanyat per les
espectaculars vistes frontals a la mar.
En definitiva, un habitatge de somni, amb detalls triats per crear harmonia en
cadascuna de les seves estades.
L'immoble es situa en un lloc únic de la costa de Vilanova, al Racó de Santa Llúcia, un
enclavament que ofereix la tranquil·litat de la mar i vistes impressionants de les que
gaudir cada dia.
A la banda de la platja i amb aparcament, aquest immoble és ideal com a primera o
segona residència, tot i que també està molt ben valorat com lloguer de vacances.
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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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