REF. VIL30210

590.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 65m² terrassa en venda
a Vilanova i la Geltrú
Espanya » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800
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DESCRIPCIÓ

Fabulosa casa a 3 vents, totalment exterior, amb un ampli
jardí, en venda en una zona residencial de Vilanova, prop
de tots els serveis. Una gran oportunitat per les seves
exclusives prestacions i la seva ubicació.
Aquesta bonica casa aparellada ens dóna la benvinguda amb un acollidor jardí que
ens condueix a la porta d'entrada de la casa, a la planta principal. A l'entrar, ens
trobem amb un rebedor amb armari encastat, ideal per deixar abrics i sabates. En
aquesta planta, se situa el saló-menjador amb la zona de menjador i la zona d'estar
ben diferenciades. El menjador disposa d'uns grans finestrals que proporcionen llum
tot el dia i s'obren a l'magnífic pati de 65m², amb un gran porxo, on gaudir de l'ombra.
Aquest espai exterior compta amb una estupenda barbacoa d'obra, per celebrar
dinars i sopars a l'aire lliure i el pati té una zona on col·locar butaques a manera de
chill-out, ideal per relaxar-se. Es tracta d'un espai que ofereix gran privacitat per
gaudir de moments en família.

lucasfox.cat/go/vil30210
Jardí, Piscina climatitzada, Piscina coberta,
Terrassa, Jacuzzi, Spa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Plafons solars,
Sala de jocs, Traster, Zona chill-out

En aquesta mateixa planta principal, també hi ha la cuina amb office, amb finestrals
que creen un ambient molt lluminós, que al seu torn donen amplitud a l'estada. La
cuina està equipada amb electrodomèstics, cuina de gas, forn i microones encastat i
disposa d'una zona per col·locar una taula i diverses cadires, a més de safareig.
Finalment, hi ha un lavabo per donar servei a aquesta zona.
A la primera planta, s'ubiquen tres dormitoris dobles, tots ells exteriors i amb
armaris encastats. Un d'ells té sortida a un balcó. El dormitori principal disposa d'un
elegant bany complet de quatre peces, amb dutxa amb columna d'hidromassatge i
doble pica, molt pràctica perquè puguin utilitzar-diversos de la família. La planta es
completa amb un bany de quatre peces amb banyera.
En l'última planta, es presenta una àmplia golfes ideal per habilitar com a zona
polivalent, zona jocs, dormitori, gimnàs ... i amb sortida també a una terrassasolàrium, perfecta per gaudir prenent el sol amb total intimitat.
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Des de la planta principal, accedim a l'garatge privat amb capacitat per a tres o
quatre cotxes. També compta amb una sala polivalent amb un gran armari fet a mida,
zona de màquines i un petit celler. Finalment, ofereix una espectacular sala d'spa
amb entarimat de fusta i piscina climatitzada, equipada amb cascada d'aigua a
pressió, funció de jacuzzi i amb un sistema de natació a contracorrent. Un oasi per
relaxar dins del propi habitatge.
La casa disposa de calefacció per radiadors de gas, aire condicionat, alarma, cuina
equipada amb forn, microones encastat i cuina de gas, mampares als banys, armaris
encastats i plaques solars.
Cal destacar que la casa és cantonera i disposa d'una bona orientació; a més totes les
seves estades són exteriors, el que aporta increïble llum natural a l'interior.
En definitiva, un conjunt excepcional, una llar de somni per a gaudir amb tota la
família, ideal per residir tot l'any i gaudir de la comoditat que ofereix viure a Vilanova,
en una zona residencial i privilegiada a pocs minuts de el centre i amb tots els serveis
al seu abast.
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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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