REF. VIL25376

€575,000 Huis / Villa - Te koop

8 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Calafell, Tarragona
Spanje » Tarragona » Calafell » 43717

8

6

440m²

165,848m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

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

Prachtig landhuis met 3 verdiepingen, met zwembad en
16 hectare fruitbomen en privébos.
De woonboerderij dateert uit de 16e eeuw en is geheel gerestaureerd en voorzien van
alle gemakken. Het heeft grote slaapkamers, tuinen met olijfbomen en een eigen bos.
Het huis is verdeeld over drie verdiepingen. Vanuit de hoofdingang is er toegang tot
een ruim atrium met een hoog plafond, te zien vanaf de binnenbalkons van de twee
bovenverdiepingen. Verder is er een grote woonkamer met open haard voor de
koudere maanden, tevens is er centrale verwarming door de gehele boerderij. De
keuken heeft een grote ontbijthoek en directe toegang tot de tuin, waar u groenten,
fijne kruiden en seizoensfruit kunt verzamelen. Op de begane grond is ook een
tweepersoonsslaapkamer met een eigen badkamer en een apart toilet. Verspreid
over de bovenste verdiepingen zijn de overige zeven slaapkamers en vier badkamers.
Sommige slaapkamers hebben een eigen badkamer, andere hebben een eigen
balkon.

lucasfox.co.nl/go/vil25376
Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Jacuzzi, Prive garage,
Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval, Alarm,
Balkon, Barbecue, Chill out area, Exterior,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Waterput,
Zonnepanelen

Buiten het pand kunnen we genieten van een panoramisch uitzicht over de vallei en
de bergen. Hier vinden we een barbecue, een groot zwembad en een jacuzzi met een
capaciteit voor vijf personen.
De boerderij heeft een eigen bron die 230 meter diep is voor drinkwater en een tank
van 6000 liter, evenals een systeem van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken
voor het zwembad en de jacuzzi en voor het warme water in het huis.
Het boerderijcomplex is omheind en voorzien van een alarmsysteem, zowel binnen
als buiten, voor uw veiligheid en comfort. Het pand ligt in de buurt van vele
bezienswaardigheden en uitgaansgelegenheden, op slechts een klein eindje rijden
van de fantastische zandstranden van Calafell, het themapark Port Aventura of de
cava-kelders in de omgeving.
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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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