
VERKOCHT

REF. VIL11623

440.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 181m² Tuin te koop in Vilanova i la Geltrú
Spanje »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

220m²
Plattegrond  

393m²
Perceeloppervlakte  

15m²
Terras  

181m²
Tuin

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.co.nl Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uitstekend huis met 4 slaapkamers en een zwembad te
koop in Vilanova i la Geltrú.

We vinden dit prachtige gezinshuis in klassieke stijl gepresenteerd in een
inlooptoestand in de rustige wijk La Collada van Vilanova i la Geltrú, met een
panoramisch uitzicht op de heuvels van het natuurpark Foix. Het ligt gunstig dicht bij
alle voorzieningen van het stadscentrum van Vilanova en naast scholen en een
bushalte met regelmatige diensten.

Dit huis van 220 m² is gebouwd in 2001 en biedt comfortabele woonruimtes, 4
slaapkamers en 3 badkamers, evenals een grote onderhoudsarme buitenruimte met
een heerlijk zwembad met een ingang in strandstijl.

De begane grond biedt een ruime woonkamer en een grote keuken, beide met
toegang naar buiten. Ook op dit niveau van het huis is een wasruimte, een badkamer
met douche, een eenpersoonskamer en een trap naar de kelder waar we een garage
voor 2-3 auto's vinden en een kamer die momenteel wordt gebruikt als kantoor en
wijnkelder.

Op de eerste verdieping van het pand zijn 3 tweepersoonsslaapkamers waarvan er 2
een badkamer delen. Eén daarvan is de master suite met een eigen kleedruimte en
een badkamer met een ligbad en een douche met hydromassage. Een van de
slaapkamers en de suite hebben beide toegang tot een terras. Bijkomende
kenmerken van dit high-end verblijf omvatten het systeem voor vloerverwarming en
waterontharder; kleine luxe details die iemands kwaliteit van leven verbeteren.

Dit uitstekende Vilanova huis zou ideaal zijn voor gezinnen met kinderen vanwege
zijn grote buitenruimte met een zwembad, voor gepensioneerden voor de rust van de
omgeving, als een tweede woning en voor beleggers voor lange of korte termijn
verhuur.

lucasfox.co.nl/go/vil11623

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Barbecue,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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