REF. VIL35285

580.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Calafell, Costa Daurada
Espanya » Costa Dorada » 43882

4

3

280m²

670m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Calafell, Costa Daurada
Lucas Fox presenta la nova promoció Escipions d'obra nova ubicada a la zona de
Segur de Calafell, a pocs minuts amb cotxe del Poble, comerços, serveis, centres
mèdics, platges etc. Les imatges presentades són renders.
Segur de Calafell és una urbanització del municipi de Calafell, ubicat a la comarca del
Baix Penedès. Un dels principals atractius són les seves fabuloses platges de sorra
fina i el seu encantador passeig marítim amb una gran i variada oferta gastronòmica.

lucasfox.cat/go/vil35285

La vila, es tracta d'un habitatge unifamiliar que posseeix un estil modern i funcional,
mediterrani i minimalista, centrada a brindar el major luxe i confort, en què combinen
perfectament l'arquitectura i disseny, amb la natura, amb grans finestrals que
fusionen interior i exterior.
La vila compta amb quatre habitacions, una en suite amb vestidor.
Tres banys (un en suite).
El saló menjador i la cuina han estat dissenyats en un espai obert, amb gran fluïdesa
de pas i lluminositat.
Compte amb plaça de pàrquing tant exterior com interior.
A la zona exterior podem gaudir d´una piscina de 20m2, en un espai enjardinat, que
es troba sobre una parcel·la de 670m2.
Tots els acabats i materials són de primera qualitat.
Gran oportunitat de tant com a primera o segona residència.
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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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