REF. VIL35636

210.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Calafell, Costa Daurada
Espanya » Costa Dorada » 43882

3

2

83m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Espectacular baix de 3 dormitoris i 2 banys, amb jardí i
zona de barbacoa en venda amb molt ben situat a Segur
de Calafell a segona línia de mar a metres del passeig
marítim.
Preciós pis a segona línia de mar, ubicat a Segur de Calafell, Costa Daurada, molt a
prop de les àmplies platges de sorra fina típiques de la zona i d'un extens passeig
marítim amb innombrables bars i restaurants que presenten una àmplia varietat
d'oferta gastronòmica .
Aquest baix destaca per comptar amb un gran jardí amb terrassa i barbacoa i una
immillorable orientació sud-est, perfecta per gaudir del sol tot el matí i la tarda.
En accedir a la vivenda, ens trobem amb un rebedor, que ens porta a la dreta a dos
dormitoris dobles amb armaris de paret i un bany complet amb plat de dutxa que els
dóna servei. La cuina és independent, totalment equipada, amb espai per a una
petita taula de desdejuni i una zona de rentat privada. El corredor ens porta a un
ampli i lluminós saló-menjador amb un gran finestral que ens dóna accés a la
terrassa amb vistes al mar i al jardí amb barbacoa. Al mateix saló, ens trobem amb
una porta que ens condueix a un dormitori doble, també amb sortida a la terrassa i
jardí i un bany complet amb plat de dutxa.

lucasfox.cat/go/vil35636
Vistes al mar , Terrassa, Jardí, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Saló de bellesa , Safareig,
S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic

El pis es caracteritza per tenir un gran espai verd exterior, per la lluminositat i per les
qualitats dels materials de construcció. Disposa de calefacció en tots els seus
ambients i aire condicionat.
La finca de tres plantes va ser construïda l´any 1979, completament rehabilitada i
compta amb ascensor i aparcament d´ús privatiu.
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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