
REF. VIL38533

211.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 29m² de jardí en venda a Calafell
Espanya »  Costa Dorada »  43820

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

56m²
Plànol  

29m²
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

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Calafell,
Costa Daurada amb preus des de 175,000 €

Aquesta excepcional promoció d'obra nova, Waves Calafell, posa a la vostra
disposició 202 habitatges en un complex inspirat a la Mediterrània, que combina una
arquitectura tradicional amb materials innovadors i sostenibles.

La promoció, situada a escassos 100 metres del mar, a mig camí entre Tarragona i
Barcelona, ofereix una gran privadesa, tranquil·litat i lluminositat, amb precioses
vistes al Mediterrani des de les seves terrasses i grans finestrals, que inunden les
estances de llum. També us permet gaudir d'excel·lents instal·lacions comunitàries,
que inclouen una bonica piscina, un solàrium i zones enjardinades, perfectes per
relaxar-se després d'un dia de treball.

La promoció compta amb habitatges a la planta baixa amb el seu propi jardí privat,
un autèntic oasi al costat del Mediterrani; pisos a les plantes intermèdies amb una
terrassa privada, i àtics amb una terrassa privada amb increïbles vistes
panoràmiques per gaudir de l'alba mentre es pren un cafè. Els pisos tenen 2-3
dormitoris i mesuren des de 85 m².

Tots els habitatges han estat creats amb els millors materials i qualitats per
assegurar la seva màxima comoditat. Entre altres, destaquen la porta d'entrada
cuirassada per a la total seguretat, aixetes i sanitaris de Noken, electrodomèstics de
Balay i les finestres amb trencament de pont tèrmic.

Uns habitatges immillorables a segona línia de mar, a la bonica localitat de Calafell.
Ideals com a primera o segona residència.

Aspectes destacats

A 100 metres del mar, entre Tarragona i Barcelona
Habitatges de 2-3 dormitoris amb jardí o terrassa privats
Zones enjardinades, piscina, i solàrium comunitaris
Promoció sostenible
Qualitats excel·lents

lucasfox.cat/go/vil38533
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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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