
REF. VIL35151

639.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 485m² de jardí en
venda a Cunit
Espanya »  Costa Dorada »  43881

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

412m²
Plànol  

626m²
Dimensions del terreny  

485m²
Jardí
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa a 4 vents amb un exclusiu disseny i
confort, amb vistes al mar, totalment exterior amb piscina
i dos aparcaments per a 5 cotxes en venda a la bonica
zona del Rectorect a Cunit, a prop dels serveis i la platja.

Magnífica casa en venda a 4 vents amb un exclusiu disseny i confort, amb vistes al
mar, totalment exterior amb piscina i dues zones d'aparcament amb espai per a 5
cotxes, a l'encantadora zona del Rectorect a Cunit, propera a tots els serveis ia la
platja. Una gran oportunitat per les seves prestacions exclusives i la seva ubicació.

Cunit és el darrer municipi de la comarca del Baix Penedès. Limita amb Cubelles per
l'est i amb Calafell per l'oest, amb el mar Mediterrani al sud. Es tracta d´una població
de costa on les seves llargues i familiars platges de sorra fina estan protegides per
espigons.

Aquesta moderna casa a 4 vents ofereix unes vistes clares des de totes les estances.
Es tracta d´una casa amb façana de maó vist i d´estètica molt actual.

A la planta principal, ens dóna la benvinguda un rebedor, que dóna pas a dos
dormitoris, un doble amb armari encastat i un altre independent habilitat actualment
com a despatx. Disposem també d´un bany complet amb plat de dutxa i un gran saló-
menjador, amb la zona del menjador i la zona d´estar ben diferenciades. El saló
menjador és un espai que ofereix gran privadesa per gaudir de moments en família. A
més, disposa d´uns grans finestrals que proporcionen llum tot el dia i ens donen pas
al magnífic espai exterior amb piscina i barbacoa a gas, per gaudir de dinars i sopars
al´aire lliure o per relaxar-se a les gandules després d´un bany a la piscina .
Finalment, hi ha un bany exterior amb dutxa per donar servei a aquesta zona. En
aquesta mateixa planta, també hi ha la cuina que està equipada amb
electrodomèstics, placa vitroceràmica, forn encastat, campana ornamental i espai per
a taula i cadires, a més compta amb un safareig independent.

Accedim a la primera planta per unes còmodes escales on trobem un distribuïdor
que ens condueix als tres dormitoris dobles, tots ells exteriors i amb vistes clares. El
dormitori principal disposa d'un bany complet elegant amb jacuzzi i dutxa
independent amb hidromassatges i vestidor independent. La planta es completa amb
un altre bany exterior de quatre peces amb banyera.

lucasfox.cat/go/vil35151

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Jacuzzi, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Saló gourmet,
Saló de bellesa , Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Parc infantil,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Des de la planta principal, accedim a un dels garatges coberts, amb capacitat per a
dos cotxes.

En baixar a la planta semisoterrani, es disposa un espai polivalent que ens condueix
per una banda a un traster de 10 m² aproximadament i de l'altra, a una gran sala.
Aquest darrer s'havia de disposar com a celler, però no s'ha arribat a concretar
aquest projecte. S'ofereix un gran garatge cobert amb capacitat per a tres cotxes,
encara que es podria destinar a una sala polivalent, gimnàs o taller, entre d'altres.
Finalment, comptem amb una cambra de màquines independent per controlar
íntegrament tot el sistema de la casa, amb dipòsit d'aigua i sistema d'osmosi.

L´habitatge està dotat de persianes elèctriques amb memòria, aire condicionat per
conductes, calefacció elèctrica, portes garatge automàtiques, fusteria exterior d
´alumini amb vidres Climalit i fusteria anterior de faig. Totes les portes són elèctrics.

Poseu-vos en contacte per a més informació.
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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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