REF. VIL31718

395.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 105m² terrassa en
venda a Vilanova i la Geltrú
Espanya » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es
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Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Gran vila amb 4 dormitoris i 5 terrasses, aparcament i sala
de ioga, en venda a Vilanova i la Geltrú.
Aquest habitatge ofereix loportunitat de viure en una espectacular joia única en una
zona residencial amb vistes a la muntanya.
Es distribueix en dues plantes. A la primera planta hi trobem un rebedor, una gran
cuina office totalment equipada i amb materials d´alta qualitat. La cuina té sortida a
una terrassa cantonera ideal per esmorzars i compta amb una zona de safareig amb
sortida a un pati. En aquesta primera planta, hi trobem també un ampli i lluminós
saló-menjador amb accés a tres dormitoris dobles i dos banys complets. Totes les
estances d´aquesta planta són exteriors i amb sortida a les terrasses.
Una gran escala de marbre ens condueix al segon pis on trobem un ampli espai
polivalent ple de llum natural que actualment es fa servir com a oficina i saló. Aquest
espai té sortida a una terrassa des de la qual podeu gaudir d'unes boniques vistes a
la muntanya i l'horitzó. En aquesta planta hi trobem també un espaiós estudi de 40
m², preparat com a sala d'exercicis amb terra de parquet, dutxa d'hidromassatge i un
vestidor. Al costat d'aquestes dues àmplies estances, trobem l'espaiós dormitori
principal amb accés a dues terrasses, bany privat amb jacuzzi i armaris de paret, ple
de llum natural gràcies a les claraboies.

lucasfox.cat/go/vil31718
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Gimnàs,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic , Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Zona chill-out

Es tracta d'un dúplex de disseny construït amb materials de primera qualitat, amb
una magnífica orientació sud, terra de gres i calefacció central de gasoil. Inclou una
plaça de garatge a la mateixa finca.
És molt a prop d´un parc infantil, escoles, transport públic i un supermercat.
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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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