
VENUT/UDA

REF. VIL32059

510.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Calafell
Espanya »  Costa Dorada »  43820

4
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3
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408m²
Plànol  

486m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa de disseny a 4 vents en venda a la
tranquil·la zona residencial La Bonanova de Calafell
(Costa Daurada), a escassos metres del nucli antic ia
només 1,5 km de la platja

Moderna casa cantonera amb vista al mar ia la muntanya, construïda l'any 2005, té
unes dimensions de 408m2 distribuïts en tres plantes, composta per 4 habitacions
dobles i 3 banys complets, dels quals un és a l'habitació suite .

La planta principal té un estil diàfan on trobem el saló menjador i la sala d'estar. Es
tracta d´un espai de gran amplitud i funcionalitat amb grans portes de doble vidre
per a l´aïllament acústic i ambiental amb accés al jardí que envolta la casa. Des del
saló menjador també accedim a una magnífica cuina office, una estada molt alegre
gràcies a la sensació despai que aporta a la casa. Des de la cuina i separat per unes
portes corredisses entrem en una estança d'emmagatzematge, rebost i safareig. Des
de la cuina també tindrem sortida al jardí.

Pel que fa al Jardí, és l'espai perfecte per relaxar-se gaudint de la tranquil·litat de la
zona, prendre el sol, preparar una barbacoa amb els amics, i amb una àmplia
parcel·la per construir una piscina si voleu.

Finalment, aquesta planta compta també amb una habitació doble o cambra de jocs
amb armaris de paret i prestatgeries per a emmagatzematge i amb accés directe al
jardí i un bany complet amb dutxa rectangular moderna per donar servei a tota
aquesta planta.

Accedim a la primera planta per unes boniques i àmplies escales, aquí trobem a un
costat 1 habitació doble amb bany complet en suite i accés a la terrassa amb
espectaculars vistes al mar, ia l'altra banda 2 habitacions dobles també amb vistes al
jardí i al mar. Aquestes dues habitacions comparteixen un bany complet amb
banyera.

Aquesta planta compta també amb una àmplia i lluminosa zona polivalent
actualment utilitzada com a zona de teletreball, amb dues taules grans i
prestatgeries, amb sortida a la terrassa que es comunica amb l'habitació suite, amb
vistes al mar i la muntanya.

lucasfox.cat/go/vil32059

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes , Jardí,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Una planta superior ens rep amb una espectacular terrassa solàrium perfecta per
gaudir de les meravelloses vistes de l'entorn.

L'habitatge compta també amb una planta soterrani, que inclou la sala de màquines,
un gran espai d'emmagatzematge i garatge per a tres o quatre cotxes, diverses motos
i bicicletes.

Entre les nombroses comoditats que ofereix aquesta casa cal destacar les persianes
elèctriques, climatització central per bomba d'aire fred i calor, seguretat amb sistema
d'alarma amb càmeres i instal·lació preparada per posar plaques solars per a l'estalvi
energètic. Casa orientada Sud-Est.

No dubteu a contactar amb nosaltres si voleu obtenir més informació sobre aquest
esplèndid habitatge familiar o concertar una visita.
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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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