
VERKOCHT

REF. VIL22830

340.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Cubelles, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Cubelles »  08880

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

186m²
Plattegrond

+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

Fantastisch hoekpenthouse, volledig aan de buitenzijde
gelegen, in een gemeenschap met tuinen en zwembaden,
in de beste buurt van Cubelles, naast de zee. Het is een
geweldige kans voor zijn exclusieve functies en locatie.

Dit comfortabele penthouse heeft de volgende indeling. Bij binnenkomst in het
appartement hebben we toegang tot de hal die toegang geeft tot de ruime
woonkamer met toegang tot het terras. Dit is ideaal om buiten te eten en is uitgerust
met een pergola en luifels, om het in de zomermaanden tegen de zon te beschermen.

De woonkeuken is volledig uitgerust, met een wateronthardingssysteem en met
toegang tot het terras. Het appartement heeft ook een zeer praktische bijkeuken.

Vanuit de hal gaan we naar de overloop die ons naar het nachtgedeelte leidt,
bestaande uit vier slaapkamers, allemaal aan de buitenzijde. Drie van de slaapkamers
zijn tweepersoonskamers, een met een eigen badkamer en zijdelings uitzicht op zee,
en de vierde slaapkamer is een eenpersoonskamer. In dit gebied vinden we ook een
badkamer met een douche.

Het pand biedt hoogwaardige afwerking en design, zoals porseleinen vloeren,
aluminium kozijnen met dubbele beglazing, inbouwkasten in alle slaapkamers,
olieradiatoren met laag verbruik en LED-verlichting en ventilatoren.

Vanaf het terras leiden enkele trappen ons naar een groot solarium met twee
verschillende gebieden. Men heeft kunstgras en een zithoek met ligstoelen en een
douche. De andere heeft een pergola met een tafel en stoelen, een designbarbecue,
een handige gootsteen en een handige schuur; alles wat je nodig hebt om buiten te
eten.

Opgemerkt moet worden dat er een fantastische gemeenschappelijke tuin met
zwembaden is en dat het pand op een fantastische locatie ligt in de buurt van
scholen, recreatiegebieden zoals het sportcentrum en het station, allemaal aan zee.
De prijs omvat ook een berging en een grote parkeerplaats met een capaciteit voor
twee auto's of een auto en twee motorfietsen.

lucasfox.co.nl/go/vil22830

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Speelplaats, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Alarm
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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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