
REF. VIL15901

1.100.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 140m² Tuin te koop in Vilanova i la Geltrú
Spanje »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

522m²
Plattegrond  

140m²
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

Huis met 5 slaapkamers met tuin en zwembad te koop in
het centrum van Vilanova i la Geltrú, dicht bij alle
voorzieningen.

Huis van 525 m² gelegen in het centrum van Vilanova i la Geltrú, op slechts 50 meter
van de Rambla Principal en dicht bij alle voorzieningen, zoals winkelgebieden, artsen,
scholen en restaurants. Het huis biedt allerlei luxe en voorzieningen die het een
ideale optie maken om te genieten met familie en vrienden.

De kelder heeft een privégarage voor 2 auto's, die toegankelijk is via de
gemeenschappelijke parkeerplaats. Hier vinden we trappen en de lift die verbinding
maakt met alle verdiepingen van het huis. De begane grond heeft een zomer-
eetkamer met een eigen keuken en een gastentoilet, die leidt naar de 140 m² grote
tuin met barbecue, houtgestookte oven en zwembad.

De eerste verdieping herbergt de eetkamer en de woonkamer van 48 m² met een
plafond met dubbele hoogte die een elegante sfeer creëert, met toegang tot een
prachtig terras. Het bestaat ook uit de keuken van 25 m² met een eiland en allerlei
details, 2 slaapkamers, een badkamer en een groot kantoor.

De tweede verdieping biedt het nachtgedeelte, bestaande uit de strijkkamer, 2
tweepersoonskamers met een gedeelde badkamer en een douche met een
hydromassagekolom, evenals de hoofdslaapkamer met een grote kleedkamer en een
eigen badkamer met een spectaculaire jacuzzi en een UVA-kamer. .

Ten slotte heeft de bovenste verdieping een zolder van 70 m², met een grote, volledig
open multifunctionele ruimte, ideaal voor het installeren van een fitnessruimte of
een speelkamer. Er is ook een toilet en toegang tot een zonneterras. Het hele huis is
voorzien van verwarming door radiatoren, verschillende warmtepompen, houten
vloerdelen en keramische porseleinen tegels, gemotoriseerde jaloezieën, een
alarmsysteem en uitstekende afwerkingen van hoge kwaliteit.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/vil15901

Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi, Gym, Lift,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Centraal stofzuigsysteem, 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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