REF. VIL35099

309.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Cunit
Espanya » Costa Dorada » 43881
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RESERVADO
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+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es
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DESCRIPCIÓ

Casa / vila independent reformada amb precioses vistes
al mar i piscina privada en venda al Rectoret Cunit, Costa
Daurada, propera al poble de Cunit, a la platja ia tots els
serveis.
Espectacular vila independent de tres plantes situada al cor del Rectoret, Cunit, amb
vistes panoràmiques al mar, en un entorn molt tranquil, amb absoluta privadesa a
pocs minuts del poble i de la platja.
La propietat està construïda sobre una parcel·la de 300m2 aproximadament, en
accedir-hi ens trobem amb una àmplia terrassa amb BBQ a la qual podem gaudir de
bonics capvespres.
L´entrada principal de la primera planta ens dóna accés a un ampli saló menjador
amb cuina integrada, d´estil modern. Els grans finestrals del saló ens permeten
gaudir d´una vista increïble al mar ia les serres característiques de la zona.

lucasfox.cat/go/vil35099
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Saló de bellesa , Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa,
A prop del transport públic

La mateixa planta compta amb un lavabo de cortesia per a convidats.
A la planta baixa hi trobem dues habitacions polivalents, actualment una té ús com a
bugaderia i una altra és un petit saló de jocs i un preciós i ampli dormitori en suite
amb terres de parquet, que té sortida a la piscina i zona chill-out.
La planta alta compta amb tres habitacions, dues de les quals són dobles i una
individual, totes exteriors, i un bany complet amb banyera que donen servei als
dormitoris respectius.
A la propietat es destaca l'estil relaxat i bohemi chic, la lluminositat i les vistes
panoràmiques.
A la zona exterior podem gaudir d´una gran piscina amb zona chill-out, en una zona
verda d´estil mediterrani.
Completa aquesta propietat, el pàrquing privat i la bona qualitat de construcció que
ha estat totalment reformada, disposem de calefacció per radiadors a tots els seus
ambients, finestres d'alumini amb doble vidre.
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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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