REF. VIL16674

€750,000 Huis / Villa - Te koop

4 Slaapkamer Huis / Villa met 236m² Tuin te koop in Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanje » Barcelona » Vilanova i la Geltrú » 08800
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53m²

236m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Tuin

Contact ons over deze woning
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanje
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OMSCHRIJVING

Ideaal huis voor twee gezinnen in Ribes Roges, een paar
meter van het strand.
Huis gelegen op een paar meter van de zee en een paar minuten van het centrum van
Vilanova i la Geltrú, op een perfecte locatie om te genieten van alles wat deze stad
biedt, zowel in de zomer als in de winter.
Het huis is verdeeld over twee verdiepingen, met elk een zelfstandig appartement
van elk ongeveer 75 m². Elk appartement heeft een eigen ingang en beide zijn in
perfecte staat en klaar om in te trekken.
Het appartement op de begane grond heeft twee slaapkamers, een badkamer, een
open keuken naar de eetkamer, een woonkamer, een patio met bijgebouwen
(wasruimte en badkamer met douche) en directe toegang tot de tuin.

lucasfox.co.nl/go/vil16674
Terras, Tuin, Prive garage, Airconditioning,
Chill out area, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

De kamer op de eerste verdieping heeft twee slaapkamers, een badkamer, een toilet,
een keuken en een woonkamer. Deze verdieping heeft ook twee grote terrassen met
uitzicht op de zee.
Bovendien heeft het huis een mooie tuin met een pergola, fruitbomen, een fontein en
een ontspanningsruimte. Dit alles creëert een idyllische omgeving in de buurt van de
zee, waar u kunt genieten van de warme zomerdagen in de schaduw. De grote garage
voor vier auto's vergemakkelijkt parkeren op het strand.
Het is een ideale woning als een familie thuis of als een tweede verblijf aan zee
dankzij de uitstekende locatie naast het strand en in de buurt van het stadscentrum.
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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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