
SÅLD

REF. VIL11799

540 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Sovrum  

2
Badrum  

367m²
Planlösning  

443m²
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
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ÖVERBLICK

Rymligt 4-sovrumshus med bra trädgård och pool till salu
i ett lugnt område i Vilanova i la Geltrú.

Detta mycket attraktiva hus har ett lugnt läge i bostadsområdet La Collada i Vilanova
i la Geltrú, med panoramautsikt över bergen och Foix naturpark. Det ligger nära alla
tjänster i centrum av Vilanova, bredvid skolor och busshållplatser med regelbundna
tjänster.

Huset, som byggdes 2004, har en storlek på 367 m² och är väl utformat för att skapa
bekväma utrymmen. Den har en fantastisk låg underhållsträdgård med en pool som
gör den idealisk för familjer med barn, och även för pensionärer för lugn i
omgivningen, eller som en andra bostad eller investerare för kort och lång sikt hyra.

Vi går in i entrén och hittar en vacker, unik inre trädgård med golv-till-tak glasdörrar
och exotisk vegetation. På bottenvåningen hittar vi ett rymligt, ljust vardagsrum -
matsal och det moderna, halvöppna köket som båda erbjuder tillgång till trädgården
med grill och pool. Den har en tvättstuga, en gästtoalett och ett komplett badrum
delat av 2 dubbelrum, ett av dem med omklädningsrum. På första våningen finns
ytterligare 2 sovrum, ett badrum med badkar och 2 terrasser.

I källaren finns ett stort garage på 36 m², en vintermatsal med öppen spis och en
gästtoalett. Huset är utrustat med värme, ett larm och stora fönster som gör det
mycket ljus.

Ring idag för att arrangera en visning av detta vackra familjhem i Vilanova.

lucasfox.se/go/vil11799

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Tvättstuga,
Öppen spis, Inbyggda garderober, Grillplats,
Exteriör
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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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