
VERKOCHT

REF. VIL16836

475.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Calafell, Costa Dorada
Spanje »  Costa Dorada »  43880

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

404m²
Plattegrond  

636m²
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
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa met hoogwaardige afwerkingen en
materialen, tuin, zwembad en jacuzzi te koop in La
Bonavista, El Vendrell.

Villa van 404 m² gelegen in La Bonavista, een rustige woonwijk van El Vendrell, 20
minuten met de auto van Sitges en 50 minuten van Barcelona. De villa ligt op een
perceel van 636 m² met een prachtige tuin met natuurlijk gras en een veranda, ideaal
om te ontspannen of buiten te eten, want het heeft een zomerkeuken en een
Argentijnse barbecue. Daarnaast is er een zwembad met een fontein in de vorm van
Boeddha en een jacuzzi.

De praktische indeling biedt zeer ruime kamers. Een hal op de begane grond heeft
een open marmeren en houten trap. Vervolgens komen we in de grote woon-
eetkamer met 2 grote ruimtes, een open haard en toegang tot de veranda. De keuken
is volledig uitgerust en heeft een centraal eiland, een eethoek, een wasruimte en een
zomerkeuken met toegang tot de tuin. Een gastentoilet en een slaapkamer / kantoor
completeren dit niveau.

Op de eerste verdieping bevinden zich 3 tweepersoonsslaapkamers, waarvan één met
een eigen badkamer met een douche, een kleedkamer en toegang tot een balkon.
Een andere slaapkamer heeft ook een eigen badkamer met een bad en douche,
evenals toegang tot een balkon. Op dezelfde verdieping is er een badkamer met een
bubbelbad.

De bovenste verdieping biedt een multifunctionele ruimte met toegang tot een terras
met uitzicht op zee. Ten slotte heeft de benedenverdieping een grote garage die is
omgebouwd tot een berging, een thuisbioscoop en een wijnkelder.

Een ideaal familiehuis gezien de ligging in een rustige en veilige woonwijk. Het is ook
perfect voor beleggers vanwege de hoge winstgevendheid van vakantieverhuur. Neem
contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/vil16836

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Jacuzzi, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Verwarming, Uitzicht,
Thuis bioscoop, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, 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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