
VENUT/UDA

REF. VIL32625

475.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

6
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

292m²
Plànol  

480m²
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

Preciosa vila de gairebé 300m² en venda a Vilanova i la
Geltrú, de 6 habitacions, amb gran jardí i piscina.

Lucas Fox presenta aquesta especular vila, situada a zona residencial de Santa Maria,
a Vilanova i la Geltrú, molt propera a la localitat de Cubelles que ofereix tranquil·litat
i privadesa als seus residents, edificada en parcel·la de 480m², amb una superfície
útil de 292m² i dividida en dues plantes. Aquesta propietat és perfecta per a famílies,
per la seva amplitud, terrasses assolellades i amb un jardí excepcional.

En entrar a la propietat, trobem un gran jardí amb Palmeres i zona de gespa natural,
una gran piscina de 25m i una zona de porxo, on passar inoblidables vetllades en
família, des d'on es pot gaudir de boniques postes de sol.

Entrem a la propietat per un ampli rebedor, a la part dreta disposa d´un garatge per a
un cotxe amb porta elèctrica, seguidament una petita habitació que podria ser usada
com a despatx o per fer una zona d´emmagatzematge, seguim i trobem un gran saló
menjador de 40m² distribuït en dos nivells amb grans finestres i portes amb accés
directe a la piscina. Aquests grans finestrals són de vidre de seguretat i impedeix que
es vegi des de l'exterior.

Accedim a la gran cuina totalment equipada, amb electrodomèstics d'alta gamma
(Vitroceràmica, forn, microones, campana extractora) dividida en zona de treball i
zona d'estar amb rebost, perfecta per poder cuinar mentre comparteixes un aperitiu
amb amics i familiars.

Aquesta planta disposa d´un gran bany, amb plat de dutxa que completen aquesta
planta.

Accedim a la segona planta per unes àmplies escales de marbre on trobem quatre
habitacions dobles, un bany complet amb plat de dutxa i banyera amb hidromassatge
i rentamans de doble si.

Una habitació principal de 40m² amb llar de foc, vestidor i sortida a una espectacular
terrassa de 30m², amb unes vistes espectaculars al mar, que conviden a la lectura i al
relax.

Aquesta propietat destaca per la seva gran amplitud en totes les estances, la seva
increïble llum, privadesa i vistes, la qualitat dels materials, i la seva elegància.

lucasfox.cat/go/vil32625

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Exterior,
Cuina equipada, Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Disposa de calefacció elèctrica per radiadors, llar de foc, aire condicionat, terres de
parquet a tota la zona excepte a la cuina i banys que té parquet ceràmic, fusteria
exterior d'alumini, fusteria interior de fusta, vidres de seguretat a la planta de baix,
porxo d´obra, garatge, armaris de paret, alarma.

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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