
REF. VIL35636

210.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Calafell, Costa Dorada
Spain »  Costa Dorada »  43882

3
Quartos  

2
wc  

83m²
Plano

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.pt Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Espetacular térreo com 3 quartos e 2 banheiros, com
jardim e churrasqueira à venda com excelente localização
em Segur de Calafell na segunda linha do mar, a metros
do calçadão.

Lindo apartamento na segunda linha do mar, localizado em Segur de Calafell, Costa
Dorada, a poucos passos das amplas praias de areia fina típicas da região e um
extenso calçadão com inúmeros bares e restaurantes que apresentam uma grande
variedade de oferta gastronômica .

Este rés-do-chão destaca-se por ter um amplo jardim com terraço e barbecue e uma
orientação sudeste imbatível, perfeita para desfrutar do sol durante toda a manhã e
tarde.

Ao entrar na casa, encontramos um hall, que nos conduz à direita para dois quartos
duplos com roupeiros embutidos e uma casa de banho completa com base de duche
que os serve. A cozinha é separada, totalmente equipada, com espaço para uma
pequena mesa de café da manhã e lavanderia privativa. O corredor leva-nos a uma
espaçosa e luminosa sala de jantar com uma grande janela que nos dá acesso ao
terraço com vista para o mar e para o jardim com barbecue. Na mesma sala,
encontramos uma porta que nos conduz a um quarto duplo, também com acesso ao
terraço e jardim e a uma casa de banho completa com duche.

O apartamento caracteriza-se por ter um amplo espaço verde exterior, pela sua
luminosidade e pelas qualidades dos seus materiais de construção. Tem
aquecimento em todas as divisões, bem como ar condicionado.

O edifício de três pisos foi construído em 1979, totalmente restaurado e dispõe de
elevador e estacionamento privativo.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/vil35636

Vistas ao mar , Terraço, Jardim, Elevador,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Varanda, Salão de beleza,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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