
VENUT/UDA

REF. VIL30908

480.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Calafell, Costa Daurada
Espanya »  Costa Dorada »  43880

7
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

366m²
Plànol  

610m²
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

Magnífica vila totalment independent en venda, de 7
dormitoris i piscina privada, ubicada en una de les millors
i més exclusives zones de Calafell, la Bonanova, Costa
Daurada. Pròxima a la platja i tots els serveis.

Lucas Fox presenta aquesta bonica i espaiosa vila al cor de la tranquil zona de
Bonanova a Calafell, envoltada d'arbres verds i prop de la platja amb el seu mar blau
i brisa suau. Es tracta d'una vila perfecta tant si busca una llar per a tot l'any, com a
segona residència per passar les seves vacances en família.

Aquesta vila de maó vermell està envoltada per un jardí viu amb flors i arbres
fruiters. La gespa natural verd és fàcil de mantenir amb el sistema de reg automàtic.
La piscina privada es troba darrere de la façana frontal on s'escalfa naturalment pel
sol i només es pot veure des de la casa.

La planta principal de la vila comença amb un vestíbul que la divideix funcionalment
en zona de dia i zona de nit. La zona de dia consta d'una estupenda cuina, totalment
equipada i un ampli saló ple de llum natural, tots dos amb accés directe a la terrassa
exterior ia la zona de la piscina. La zona de nit consta d'un dormitori doble i una altra
estada que es pot utilitzar com a dormitori individual o com a oficina tranquil·la. Tots
dos espais comparteixen un bany complet.

La primera planta alberga la zona de nit: amb cinc dormitoris dobles, tres d'ells amb
terrasses i dos banys complets. Un dels dormitoris té accés a una petita golfes on es
poden guardar coses.

La casa també ofereix garatge subterrani per a diversos cotxes i accés directe a la
casa i a jardí.

Aquest és un espai perfecte per a una gran família, pels amants dels retrobaments
amb els amics, per als que busquen la proximitat a la mar i la tranquil·litat amb un
toc d'exclusivitat.

La casa és una tabula rasa, pot decorar-la al seu gust i personalitzar-la segons les
seves necessitats. Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/vil30908

Vistes al mar , Terrassa, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Balcó, Alarma
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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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