
REF. VIL22864

399 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Calafell, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43882

4
Sovrum  

3
Badrum  

230m²
Planlösning  

800m²
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
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vacker 230m2 mycket ljus villa med havsutsikt i Segur de
Calafell, Costa Dorada, några minuters bilresa från staden
och stränderna.

Detta hus ligger i det övre området av Segur de Calafell och erbjuder oslagbar utsikt
över havet. Det är ett parhus som renoverades för några år sedan, så det är i gott
skick.

Byggdes 2002 och täcker 230 m² fördelat på bekväma utrymmen, fyra sovrum och tre
badrum. Det har också en fantastisk trädgård med en vacker pool.

På första våningen finns tre dubbelrum (ett med tillgång till terrassen) och ett
badrum med badkar.

På bottenvåningen hittar vi ett komplett badrum med dusch, ett rymligt vardagsrum
och ett rymligt kök, båda med tillgång till terrassen.

Bottenvåningen erbjuder ett rymligt vardagsrum med tillgång till trädgården och ett
rum som kan användas som sovrum eller kontor.

I trädgården finns en stor pool med havsutsikt, grill och chill-out-område.

Slutligen har fastigheten ett privat garage och gasuppvärmning. Det finns också
ytterligare ett badrum.

Det är perfekt för alla typer av familjer på grund av dess bekväma layout, men också
för investerare, eftersom det har en turistlicens.

lucasfox.se/go/vil22864

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Larm, Grillplats, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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