
VERKOCHT

REF. VIL22374

530.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Calafell, Costa Dorada
Spanje »  Costa Dorada »  43820

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

318m²
Plattegrond  

745m²
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
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OMSCHRIJVING

Uitstekende villa met 4 slaapkamers met spectaculair
uitzicht op de zee, het zwembad en de barbecue, te koop
in een rustige woonwijk van Calafell.

Prachtige villa van 318 m² gelegen in een rustige woonwijk van Mas Mel in Calafell.
Het ligt op een paar minuten lopen van het strand en alle voorzieningen, zoals
supermarkten, bioscopen en nog veel meer. Een van de beste woningen is dat het
veel natuurlijk licht ontvangt dankzij de oriëntatie en de grote ramen.

De buitenkant biedt een grote tuin met een zwembad en een barbecue waar u het
hele jaar door kunt ontspannen en genieten van de zon. Het huis heeft grote
terrassen om te genieten van een uniek uitzicht op zee.

Via de tuin heeft u toegang tot de begane grond met een grote woonkamer met 2
aparte ruimtes en een open haard. De grote ramen brengen veel natuurlijk licht in de
hele kamer en geven het een moderne en eigentijdse uitstraling. Vanuit de
woonkamer hebben we toegang tot een grote volledig uitgeruste keuken. Deze
verdieping heeft ook een wasruimte.

Op de benedenverdieping, met toegang vanaf de begane grond, vinden we een
polyvalente ruimte die wordt gebruikt als een bibliotheek of kantoor, een
tweepersoons slaapkamer met een kleedkamer met inbouwkasten en een badkamer
met een douche.

De mezzanine biedt een grote slaapkamer met tweepersoonsbed met een eigen
badkamer met een bad en douche en toegang tot een terras met uitzicht op de zee.

Op de eerste verdieping heeft dit prachtige huis een grote multifunctionele ruimte en
twee slaapkamers die een badkamer delen met een ligbad. Een van deze
slaapkamers heeft toegang tot het balkon.

Op het dak van het huis is er een zonneterras met panoramisch uitzicht en een
jacuzzi.

Enkele extra functies in dit huis zijn inbouwkasten, verwarming, airconditioning,
automatische zonwering, zout water zwembad, aluminium schrijnwerk en een privé
thuisbioscoop met akoestische isolatie.

lucasfox.co.nl/go/vil22374

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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Een unieke kans voor alle soorten gezinnen vanwege de handige indeling en locatie.
Bovendien kan het ook een geweldige kans zijn voor beleggers, omdat het huis een
toeristenvergunning kan hebben.

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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