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REF. VIL12449

950.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
7 Slaapkamer huis / villa te koop in Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

7
Slaapkamers  

5
Badkamers  

619m²
Plattegrond  

1.473m²
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

Indrukwekkende villa met een tuin, zwembad en garage,
te koop in de woonwijk L&#39;Aragai in Vilanova i la
Geltrú.

Villa van 519 m² gelegen op een dubbel perceel van in totaal 1.473 m², in de exclusieve
urbanisatie L'Aragai de Vilanova i la Geltrú. Het is een huis op het zuiden, dus het
ontvangt de hele dag veel natuurlijk licht.

Het huis is toegankelijk via een indrukwekkende trap die leidt naar een terras van
100 m². De elegante hal, met een vierkante koepel en doorschijnende ramen aan de
zijkanten, geeft toegang tot een ruimte met houten kasten. Vervolgens bereikt u de
woonkamer van 50 m² en de eetkamer van 20 m², met een open haard en een
barkast. Deze ruimte geeft toegang tot een dagelijkse eetkamer van 12 m². De keuken
van 20 m² heeft een kookplaat, oven, magnetron en een wasruimte met koelcellen.

We hebben toegang tot de tweede verdieping via een Y-vormige granieten trap. Hier
zijn er vier slaapkamers en drie badkamers, aan de ene kant, en aan de andere kant
een kinderkamer, een kantoor dat communiceert met een andere slaapkamer, een
tuinhuisje en het nobele gebied, die bestaat uit een hoofdslaapkamer met dressing
en badkamer met douche en hydromassagebad. Deze gehele verdieping is omgeven
door een terras met toegang vanuit alle kamers.

De buitenkant omvat een zoetwaterzwembad, een garage met capaciteit voor twee
auto's en twee motorfietsen met een automatische deur en stenen vloeren en een
kleedruimte met een douche. Bovendien heeft het een geboorde put met continue
waterstroom, een barbecue met een zomereetkamer, een kelder en een boomgaard.

Een ongelooflijke kans voor een gezin dat in een geweldig huis naast het strand wil
wonen.

lucasfox.co.nl/go/vil12449

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Chill out area,
Bijkeuken, Barbecue, Balkon,
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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