
SÅLD

REF. VIL20150

365 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 4 Sovrum med 15m² terrass till salu i Vilanova i la Geltrú
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Sovrum  

2
Badrum  

177m²
Planlösning  

145m²
Totalyta  

15m²
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

Rymlig renoverad lägenhet med terrass till salu vid
strandpromenaden i Vilanova i la Geltru, bredvid Faro
strand, hamnens rekreationsområde och några minuter
från stationen och stadens centrum.

Denna fantastiska lägenhet ligger i ett privilegierat läge vid Vilanovas
strandpromenad, några meter från stranden och bara några minuter från stationen
och centrum.

Fastigheten nås via en rymlig hall som leder till ett stort enkelrum, tre stora
dubbelrum, två badrum och ett kontor med balkong. Lägenheten har ett stort
vardagsrum på cirka 50 m² med olika områden, inklusive det öppna köket. Detta
utrymme har tillgång till en stor terrass med havsutsikt, från vilken du kan njuta av
sommarsolnedgångar. Lägenheten har också en uteplats-tvätt.

Fastigheten har nyligen renoverats och har värme, luftkonditionering, trägolv och alla
bekvämligheter förutom en unik layout, rymliga rum och det privilegierade läget.

Byggnaden erbjuder två hissar och portierservice.

Detta skulle göra ett idealiskt familjhem med tanke på de rymliga rummen och
närheten till stranden eller ett utmärkt alternativ för pensionärer som vill njuta av
lugnet i havet samtidigt som de har tillgång till alla stadens tjänster. Det är också
perfekt som semesterbostad.

lucasfox.se/go/vil20150

Havsutsikt, Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Utsikt, Uppvärmning,
Rullstolar, Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, 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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	Rymlig renoverad lägenhet med terrass till salu vid strandpromenaden i Vilanova i la Geltru, bredvid Faro strand, hamnens rekreationsområde och några minuter från stationen och stadens centrum.

