REF. VIL20549

480.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Calafell, Costa Dorada
Spanje » Costa Dorada » 43880

5

2

292m²

958m²

Slaapkamers

Badkamers

Plattegrond

Perceeloppervlakte

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

Vrijstaand huis met 5 slaapkamers, een grote tuin, een
zwembad en een barbecue, in de rustige woonwijk van
Bonavista, vlak bij het strand.
Mooi huis van 292 m² in een rustige woonwijk van El Vendrell. Het ligt op een paar
minuten lopen van het strand en op 5 minuten van de markt en het station. Het
overvloedige natuurlijke licht dat het ontvangt, dankzij zijn oriëntatie en grote ramen,
moet worden opgemerkt, waardoor het een koloniale stijl krijgt.
De buitenkant heeft een grote tuin met een zwembad en een barbecue waar u het
hele jaar door kunt ontspannen en genieten van de zon. Het bevat ook een schuurtje,
een zomerdouche en een berging.
Via de tuin hebben we toegang tot een grote woonkamer verdeeld in twee gebieden
met een open haard. Grote ramen laten overvloedig natuurlijk licht de hele vloer
vullen en geven het een moderne en eigentijdse uitstraling. Vanuit de woonkamer is
er toegang tot een grote woonkeuken. Deze verdieping heeft ook een slaapkamer en
een half bad. Tevens is er vanaf de begane grond toegang tot de achtertuin en de
garage.

lucasfox.co.nl/go/vil20549
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Balkon, Barbecue, Berging,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

De eerste verdieping van dit prachtige huis biedt een grote slaapkamer,
oorspronkelijk twee kamers, met een eigen badkamer, een kleedkamer en een
ingebouwde kledingkast en nog drie slaapkamers die een complete complete
badkamer delen. Een van deze slaapkamers heeft toegang tot het balkon. Alle
slaapkamers hebben ramen die uitkomen op een groot terras.
Op het dak van het huis is er een zonneterras met uitzicht op de zee.
Extra functies zijn onder meer verwarming en parketvloeren op de begane grond.
Een unieke kans voor gezinnen dankzij de handige indeling en locatie. Bovendien zou
het een geweldige kans zijn voor beleggers, omdat het huis een toeristenvergunning
kan hebben.
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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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