
VERKOCHT

REF. VIL18522

625.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

398m²
Plattegrond

+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
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OMSCHRIJVING

Fantastisch ruim huis met historische kenmerken
gecombineerd met moderne afwerkingen. 4 slaapkamers,
2 badkamers, een binnenzwembad en 3 ruime
privéterrassen op een bevoorrechte locatie in het
stadscentrum.

Dit prachtige huis ligt op een uitstekende locatie in het hart van Vilanova i la Geltrú,
met alle diensten en voorzieningen om de hoek.

Het huis is verdeeld over drie verdiepingen, zonneterras en kelder. Het heeft een lift
met toegang tot alle verdiepingen en combineert moderne afwerkingen met
charmante originele decoratieve details, zoals een binnenplaats die de woonkamer
van licht voorziet.

De verdeling is erg praktisch. Op de eerste verdieping vinden we het daggedeelte dat
erg ruim is. Dit deel van het pand bestaat uit een woonkeuken en een grote
woonkamer met toegang tot een terras van 18 m². Op deze verdieping is er ook een
tweepersoons slaapkamer met toegang tot een balkon, een kleedkamer en een
fantastische eigen badkamer met een douche.

De tweede verdieping heeft twee ruime slaapkamers, beide ruim opgezet, en een
aparte badkamer met ligbad, evenals een polyvalente ruimte van 40 m² met een
toilet en toegang tot een aangenaam terras van 40 m². Vanaf dit terras heeft u
toegang tot nog een dakterras van 30 m².

Op de begane grond bevindt zich een exclusieve spa met een luchtontvochtiger met
jacuzzi en een verwarmd / geautomatiseerd zwembad met pH-regeling,
zoutchlorinator, automatische zwembadreiniger, tegenstroomzwemsysteem en LED-
verlichting. Er is ook een toilet en een douche, evenals een garage voor twee auto's
en een berging.

Ten slotte bevindt zich op verdieping -1, die toegankelijk is via de lift, de
machinekamer voor de spa.

Het huis is uitgerust met airconditioning en verwarming, centraal stofzuigsysteem,
omgekeerde osmose, alarm, twee installaties voor Dolby Pro Logic,
achtergrondmuziek, zonnepanelen voor sanitair water en zwembad en elektrische
rolluiken.

lucasfox.co.nl/go/vil18522

Binnenzwembad, Terras,
Verwarmd zwembad , Jacuzzi, Prive garage,
Lift, Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Balkon, Centraal stofzuigsysteem,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken,
Zonnepanelen
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Neem contact met ons op om dit spectaculaire huis met 4 slaapkamers op een
onovertroffen locatie te bezoeken.

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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