
VENUT/UDA

REF. VIL36858

420.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 500m² de jardí en
venda a Cunit
Espanya »  Costa Dorada »  43881

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

233m²
Plànol  

645m²
Dimensions del terreny  

20m²
Terrassa  

500m²
Jardí

+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

Encantadora vila independent en venda, amb jardí, zona
de BBQ i piscina privada, situada a la millor zona de Cunit,
el Rectoret, molt proper a tots els serveis ia la platja.

La propietat està situada al Rectoret, de Cunit, un preciós nucli urbà, compost de
cases de característiques similars amb un encant peculiar i proper a tots els serveis,
com també a la platja.

La propietat va ser construïda a l'any 1995 amb una superfície de 233m2 distribuïdes
en tres plantes, sobre una parcel·la de 645m2. I es troba en excel·lent estat de
conservació.

En ingressar a la vivenda ens trobem amb un preciós saló menjador amb llar de foc
totalment envidriat que ens proveeix d´unes magnífiques vistes panoràmiques al
mar i una cuina office, amb espai per a taula i cadires. El saló té sortida a una
terrassa amb vistes a la encantadora urbanització del Rectoret i al mar. Un dels
avantatges d'aquesta propietat és comptar amb dues habitacions dobles a la planta i
bany complet amb banyera.

A la planta superior tenim tres habitacions dues de les quals són dobles i una
individual i un preciós espai obert destinat a sala d´estar, ideal per gaudir d´una
bona lectura, aquesta planta disposa de sortida a una terrassa i compta amb un bany
complet que us dóna servei.

A la planta inferior trobem un celler i una sala d'estar molt confortable amb sortida a
la cuina d'estiu i BBQ. A més, comptem amb una estada polivalent destinada en
aquest cas a un taller.

A la zona exterior al costat de la cuina d´estiu disposem d´una zona de rentat i bany.

La propietat compta amb una preciosa piscina privada i zona chillout envoltada d´un
bell jardí.

Destaca la bellesa de la zona, l'encant de la propietat, la gran lluminositat i les vistes
al mar. Una llar de somni en una zona privilegiada, que enamorarà tothom que el
visiti.

lucasfox.cat/go/vil36858

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Saló de bellesa , Safareig,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats,
A prop del transport públic
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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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