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3
Sovrum  

2
Badrum  

100m²
Planlösning  

12m²
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

Fantastisk lägenhet vid havet, i en fantastisk byggnad
med få grannar, helt utvändigt med en stor terrass. Det är
en fantastisk möjlighet på grund av dess exklusiva
funktioner och läge.

Denna lägenhet ligger i en byggnad vid strandpromenaden i La Mota de Sant Pere, ett
mycket lugnt område. Byggnaden har dubbel åtkomst för större säkerhet: en första
dörr med postnummer som leder till de gemensamma lokalerna; och en andra dörr
som leder till själva byggnaden och lobbyn med hiss.

På golvet hittar vi en hall, perfekt för besök i privatliv, vilket leder till ett rymligt
vardagsrum med stora fönster och tillgång till terrassen. Terrassen erbjuder otrolig
utsikt över havet och på den kan vi placera ett bord och flera stolar, samt några
fåtöljer, om så önskas. Terrassen är utrustad med en mycket modern och funktionell
skärmtält, som släpper in ljuset inuti, men inte värmen, för att skapa en idealisk miljö
för att koppla av eller njuta av middagar och måltider bredvid havsbrisen.

Köket ligger bredvid matsalen och är försett med mycket användbara skåp för att
placera alla slags redskap.

Därefter leder korridoren oss till nattområdet som rymmer ett enkelrum och två
dubbelrum, alla utåt vända med inbyggda garderober. I sovrummet finns också ett
modernt badrum i fyra delar med badkar. Dessutom erbjuder nattområdet ett
komplett tredelat badrum med dusch för att betjäna resten av sovrummen.

Fastigheten drar nytta av högkvalitativa finish och design, stengodsgolv,
dubbelkammarfönster i aluminium, elektriska matsalsgardiner, elektriska markiser,
värme med låg förbrukningsvärme och kallpump, pansardörr och videointercom. Det
innehåller också ett mycket rymligt förråd och en parkeringsplats för en bil.

Ett exklusivt komplex intill stranden och strandpromenaden; en plats där vi kan njuta
av den otroliga utsikten över havet utan att behöva flytta hemifrån eller där vi kan
koppla av medan vi går och lyssnar på vågorna; ett drömhem där du kan bo året runt
eller tillbringa en trevlig semester.

lucasfox.se/go/vil26168

Strand, Havsutsikt, Terrass, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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