
SÅLD

REF. VIL12058

347 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 30m² terrass till salu i Vilanova i la Geltrú
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Sovrum  

3
Badrum  

191m²
Planlösning  

126m²
Totalyta  

30m²
Terrass

+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

Fantastiskt nybyggt hus med gemensam pool, till salu i
Santa Maria -samhället i Vilanova i la Geltrú.

Detta radhus är fyllt med ljus och är helt utåt. Det ligger i ett lugnt och familjevänligt
område i Santa Maria de Vilanova i la Geltrú, omgivet av parker och grönområden.
Samhället har gemensamma idrottsanläggningar för användning och njutning av
invånare och den här fastigheten har tillgång till poolen som delas mellan bara 6-8
andra grannar.

Huset är av nyligen konstruerat, med högkvalitativa finish, så det presenteras i
utmärkt skick och redo att flytta in. Den nås av en stor terrass med en markis som
leder till bottenvåningen, där vardagsrummet ligger, ett stort kök med frukostområde
och tillgång till en annan terrass med grill, med möjlighet att täcka det helt med en
markis. Denna våning består också av 1 dubbelrum med inbyggd garderob och
badrum med dusch.

På första våningen finns det stora sovrummet med eget badrum och klädkammare,
samt tillgång till en balkong med vacker utsikt över ett grönt område och havet. Det
finns 2 andra dubbelrum som delar badrum.

Slutligen rymmer källaren en stor tvättstuga, källaren och ett stort garage för 2 bilar.

Några ytterligare funktioner inkluderar gasuppvärmning, kanaliserad
luftkonditionering/värme, exteriört snickeri i aluminium med dubbelglas och golv av
hög kvalitet av stengods. Perfekt för familjer eller investerare som vill hyra det som
ett vanligt eller semesterboende.

lucasfox.se/go/vil12058

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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