
VERKOCHT

REF. VIL19653

1.390.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 8 Slaapkamer huis / villa te koop in Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

8
Slaapkamers  

6
Badkamers  

516m²
Plattegrond  

1.242m²
Perceeloppervlakte

+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

Onlangs gerenoveerde villa met een tuin en zwembad,
gelegen in een chique wijk van Vilanova.

Deze ruime villa, in de stijl van een Andalusische boerderij, wordt onlangs
gerenoveerd gepresenteerd. De woning is gelegen in de luxe woongemeenschap
Aragai-Tenis, nabij het centrum van Vilanova i la Geltrú.

De woning is verdeeld over twee verdiepingen. We komen op de begane grond via
een prachtige binnenplaats met een centrale stenen fontein. Op deze verdieping
vinden we vier tweepersoons slaapkamers, allemaal met en-suite badkamers. Er is
ook een wasruimte, een kantoor, een volledig uitgeruste keuken met toegang tot de
tuin en het zwembad, een toilet en een grote woonkamer verdeeld in twee gebieden
met een open haard en toegang tot de veranda en de tuin. Trappen leiden vanuit de
keuken naar een wijnkelder met airconditioning.

Op de bovenste verdieping vinden we vier tweepersoons slaapkamers en twee
volledige badkamers.

Het huis heeft warme en koude airconditioning en een alarmsysteem met camera's.

De prachtige tuin beschikt over natuurlijk gras en een groot zoutwaterzwembad, met
een kleedkamer en een douche. De hele tuin heeft verlichting die voor een heerlijke
avondsfeer zorgt. Er is een waterput en een reservoir voor irrigatie en
watervoorziening.

Een onverslaanbare kans voor een gezin op zoek naar een groot huis met uitstekende
buitenruimte in Vilanova.

lucasfox.co.nl/go/vil19653

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Gerenoveerd,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Alarm, 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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