
REF. VIL38529

336.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Nova construção Quartos with 57m² terraço à venda em Calafell
Spain »  Costa Dorada »  43820

3
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2
wc  

137m²
Plano  

57m²
Terraço

+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

Apartmentos à venda in Calafell, Costa Dorada com
preços apartir de 175,000 €

Este excepcional empreendimento de nova construção, Waves Calafell, coloca à sua
disposição 202 casas em um complexo inspirado no Mediterrâneo, que combina
arquitetura tradicional com materiais inovadores e sustentáveis.

O empreendimento, localizado a apenas 100 metros do mar, a meio caminho entre
Tarragona e Barcelona, oferece grande privacidade, tranquilidade e luminosidade,
com belas vistas para o Mediterrâneo desde os seus terraços e grandes janelas, que
inundam os quartos de luz. Também permite desfrutar de excelentes equipamentos
comunitários, incluindo uma bela piscina, um solário e zonas ajardinadas, perfeitas
para relaxar após um dia de trabalho.

A promoção tem casas de rés-do-chão com jardim privado, um autêntico oásis junto
ao Mediterrâneo; apartamentos nos andares intermediários com terraço privativo e
coberturas com terraço privativo com incríveis vistas panorâmicas para apreciar o
nascer do sol enquanto toma um café. Os apartamentos têm 2-3 quartos e medem 85
m².

Todas as casas foram criadas com os melhores materiais e qualidades para garantir o
seu máximo conforto. Entre outros, destacam-se a porta de entrada blindada para a
sua total segurança, as torneiras e sanitários Noken, os electrodomésticos Balay e as
janelas com ruptura térmica.

Algumas casas imbatíveis na segunda linha do mar, na bela cidade de Calafell. Ideal
como primeira ou segunda residência.

Destaques

A 100 metros do mar, entre Tarragona e Barcelona
Casas com 2-3 quartos com jardim privado ou terraço
Jardins comunitários, piscina e solário
promoção sustentável
excelentes qualidades

lucasfox.pt/go/vil38529
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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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