
REF. VIL33211

329.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Calafell
Espanya »  Costa Dorada »  43882

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

219m²
Plànol

+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 casa aparellada i cantonera amb 4 dormitoris
dobles i 3 banys, jardí i piscina comunitària amb vistes al
mar en venda en una petita comunitat de 4 veïns, a Segur
de Calafell (Costa Daurada).

Aquesta bonica i pràctica casa està ubicada a la tranquil·la zona de Segur de Calafell
(Costa Daurada) a escassos minuts de tots els serveis com supermercats, instituts i
escoles i un centre mèdic. A més, se situa a 3 quilòmetres de la platja, el port i
l'estació de tren de Segur de Calafell. L'habitatge gaudeix de vistes al mar ia la
muntanya.

Va ser construïda l'any 2004, amb una superfície de 219 m², distribuïda en tres
plantes, amb un total de quatre dormitoris dobles, inclòs el dormitori principal amb
el seu bany privat, i dos banys complets.

Un cop accedim a la vivenda, ens trobem amb la joia de la casa, un forn rústic de
llenya construït per aprofitar el porxo i la zona exterior de la casa, que a més disposa
d´una barbacoa, una pèrgola, una barra de bar i la zona chill-out.

Entrem a la planta principal des del porxo i un acollidor rebedor ens dóna pas al gran
saló-menjador de 25 m2 ia la cuina de 10 m2. Des d'ambdues estades es pot sortir a
la zona chill-out, on podreu gaudir d'unes vistes espectaculars al mar i la
tranquil·litat que té tota la zona i veïnat. A la mateixa planta, ens trobem amb un
dormitori doble amb armari encastat i un bany complet.

Pujant les escales, accedim a la primera planta que acull la zona nit, amb tres
dormitoris dobles, inclòs el dormitori principal amb bany privat amb banyera
d'hidromassatge, a més d'un bany addicional per donar servei als altres dos
dormitoris. El dormitori principal i un dels dobles tenen sortida a una gran terrassa
solàrium de 18 m² amb magnífiques vistes al mar ia tot l'entorn que envolta la casa.
Des de la primera planta també tenim eixida a la zona comunitària, amb la zona
piscina, compartida amb només tres veïns.

L'habitatge compta també amb una planta semisoterrani, que acull la sala de
màquines, traster, un petit rebost i un garatge per a dos cotxes.

lucasfox.cat/go/vil33211

Vistes al mar , Piscina, Aparcament, Vistes,
Vestidor, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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Entre les nombroses característiques que ofereix aquesta casa, cal destacar la seva
orientació sud-est i vistes, seguretat amb sistema d'alarma, calefacció central per gas
ciutat i aire condicionat per splits a les dues plantes.

No dubteu a contactar amb nosaltres si voleu obtenir més informació sobre aquesta
esplèndida casa aparellada o concertar una visita.

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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	Magnífica casa aparellada i cantonera amb 4 dormitoris dobles i 3 banys, jardí i piscina comunitària amb vistes al mar en venda en una petita comunitat de 4 veïns, a Segur de Calafell (Costa Daurada).

