
REF. VIL10262

970 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

5
Sovrum  

4
Badrum  

496m²
Planlösning  

818m²
Totalyta

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.se Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Unikt fristående hus med 4 sovrum, en trädgård med pool
och alla slags fantastiska extrafunktioner, till salu i det
prestigefyllda Aragai-Tenis-området.

Exklusiv modern villa belägen i det prestigefyllda bostadsområdet Aragai-Tenis i
Vilanova I la Geltrú, bara några meter från sportklubben och mycket nära centrum,
skolor, plantskolor, affärer etc.

Denna avancerade villa byggdes 2000 och presenteras i utmärkt inflyttningsskick och
har en fri utsikt över havet och bergen. Trädgården med lågt underhåll är typiskt
Medelhavet, med palmer och olivträd som kan lysas upp på natten och omger en
inbjudande pool. Nästan hela fastigheten har låg energiförbrukningsbelysning och
vattnet kommer från en brunn.

Huvudentrén avslöjar en stor hall som leder till vardagsrummet - matsalen på cirka
50 m² med tillgång till trädgårdsområdet. Därifrån kommer vi till kök-vardagsrum på
cirka 42 m² med en öppen spis som är hjärtat i denna magnifika egendom. Detta
område har ett gästrum, gästtoalett, skafferi och tvättstuga med tillgång till service.

På övervåningen finns 3 dubbelrum och 3 badrum, 2 av sovrummen med
omklädningsrum, badrum med badrum och stora terrasser.

Nedre bottenvåningen överraskar oss med en lounge och ett fritidsområde, ett
kontor, en syrum och ett badrum. Det finns även maskin- och pannrum, ett 89 m²
garage för 3-4 fordon, ett förråd, det centrala vakuumsystemrummet och
poolmaskineriet.

Fastigheten har stängd tv, ett centralt vakuumsystem, motoriserade persienner,
videointercom, hög säkerhetsdörr, luftkonditionering, ett vattenmjukgöringssystem
och många fler detaljer som gör detta till ett verkligt utsökt hem.

Detta är en sällsynt möjlighet att äga ett sådant exklusivt familjhem i Vilanova I la
Geltrú.

lucasfox.se/go/vil10262

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkett,
Parkering, Balkong, Bibliotek,
Centraldammsugare, Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Hemmabio, Inbyggda garderober, Larm,
Lekplats, Lekrum, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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