
SÅLD

REF. VIL12252

700 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 600m² Trädgård till salu i Vilanova i la Geltrú
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Sovrum  

3
Badrum  

320m²
Planlösning  

811m²
Totalyta  

25m²
Terrass  

600m²
Trädgård

+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

Fristående hus beläget i bostadsområdet Aragai, bara
några meter från Tennis Club och mycket nära hamnen i
Vilanova I la Geltrú.

Detta charmiga fristående hus i Vilanova byggdes 1993 och har 3 våningar och en
härlig trädgård med en stor variation av växter och fruktträd.

Huset har en byggd storlek på 320 m² och har utmärkt solbelysning. I hela fastigheten
hittar vi högkvalitativa ytor som nautiska trägolv och stengods samt värme och
luftkonditionering.

Ingången leder oss till 2 sovrum och ett badrum och tillgång till parkeringsplatsen är
också på denna nivå i hemmet. När vi går upp en nivå hittar vi det 50 m² stora
vardagsrummet med stora fönster och ett sovrum med eget badrum och ett stort
omklädningsrum. Även på denna nivå finns ett sovrum och ett stort kök. Det bör
noteras att det skulle vara möjligt att installera en hiss i huset om så önskas.

På översta våningen finns en stor solterrass med utsikt över tennisklubben och
havet. Förutom solariet finns det ett tvätt- och torkområde för kläder.

Kontakta oss idag för att arrangera en visning av detta underbara hem i ett
fantastiskt område i Vilanova I la Geltrú.

lucasfox.se/go/vil12252

Havsutsikt, Trädgård, Terrass, Parkering,
Luftkonditionering, 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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