
SÅLD

REF. VIL16161

187 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Cunit, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43881

4
Sovrum  

3
Badrum  

157m²
Planlösning  

185m²
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
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Cunit,
Costa Dorada

Nybyggnad i en naturlig miljö i området Trencarroques, några minuter från Cunits
centrum, Cubelles och dess stränder, 10 minuter från Vilanova i la Geltrú, 15 minuter
från Sitges och 30 minuter från Barcelona.

Det erbjuder 18 parhus, alla med spektakulär havsutsikt, tillval privat pool och
trädgård, samt de mest avancerade energieffektiviseringssystemen. Dessa inkluderar
aerotermi för luftkonditionering av hela huset och varmtvatten, system för exteriör
värmeisolering med dubbelvägg med polyuretanskikt enligt de senaste föreskrifterna,
utvändigt snickeri av PVC av högsta kvalitet med värmeisolering av 5 kammare,
verandaer och tak med termisk och akustisk isolering samt säkerhetsdörrar. Både
utsidan och inredningen i dessa hem skryter med de bästa materialen.

Det finns 2 typer av hus tillgängliga, alla tvåfamiljshus. Hus 1 till 10 har en ljusbrun
yttre fasad, ett privat garage, ett stort vardagsrum med tillgång till en veranda och
privat trädgård med pool. De består av ett stort kök, 2 dubbelrum och 1 singel, 2
badrum och sovrummet med privat badrum, sluttande tak, omklädningsrum och
terrass.

Hus 11 till 18 erbjuder en utsatt vit tegelfasad, ett privat garage, stort vardagsrum
med tillgång till en veranda och privat trädgård med pool, stort kök och gästtoalett.
De har 3 dubbelrum, ett badrum och sovrummet med eget badrum.

Golvarna i alla hus är färdiga med porslinskivor, liksom badrumens väggar.
Inredningen är av hög kvalitet, med tillverkade lackerade vita köksredskap,
högkvalitativa badrumsmöbler och lackerade vita innerdörrar. Alla rum är utvändiga,
vända mot med naturligt ljus och sol hela dagen.

Hus skapade för att njuta av naturen, perfekt för investerare och familjer på grund av
deras egenskaper och läge. Kontakta oss för mer information.

slingor

18 parhus med fantastisk havsutsikt, privat trädgård och tillval privat pool
Material och ytor av bästa kvalitet och konstruerade för energieffektivitet och
hållbarhet
Fantastiskt läge omgivet av grönska och nära stranden

lucasfox.se/go/vil16161

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Solpaneler, Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster
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2 typer av bostäder med alla bekvämligheter
Utmärkt yttre orientering för att njuta av rikligt naturligt ljus

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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