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Spanien »  Costa Dorada »  43880
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+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 med direkt tillgång till
strandpromenaden och det bästa området på Calafell-
stranden, med en privat parkeringsplats.

Vacker fastighet belägen vid havet i Calafell, med fantastisk utsikt över havet, samt
direkt tillgång till gågatan vid strandpromenaden och stranden. Ett lugnt läge nära
restauranger, stormarknader och alla tjänster, inklusive kollektivtrafik.

Denna ljusa lägenhet ligger på tredje våningen i en byggnad som är några år gammal
och hålls i perfekt skick. Med en användbar yta på 78 m² har den också en 12 m²
parkeringsplats och ett 3 m² lager. Det har också en stor privat terrass och ett
gemensamt solarium för användning av boende.

Lägenheten har ett rymligt vardagsrum med tillgång till en stor terrass, där du kan
njuta av en spektakulär utsikt över havet. Köket är separat och fullt utrustat.

Nattområdet består av två dubbelrum, varav ett har tillgång till terrassen. Tidigare
fanns det tre sovrum, så det finns möjlighet att återställa det ursprungliga antalet
sovrum. Fastigheten har också två kompletta badrum: ett med badkar och det andra
med dusch.

Det är värt att lyfta fram användningen av högkvalitativa material och
ytbehandlingar, som elektriska persienner av aluminium, termiskt akustiskt glas och
tre typer av uppvärmning: elgas, luftkonditioneringsenhet och golvvärme.

I priset ingår en privat parkeringsplats för en stor bil och ett privat förråd där cyklar,
surfbrädor och andra typer av artiklar kan förvaras.

Det är ett utmärkt tillfälle för köpare som letar efter en lägenhet som vetter mot
havet som en första eller andra bostad, eller som en investering om vi tar hänsyn till
den höga efterfrågan och lönsamheten i området.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/vil26733

Strand, Havsutsikt, Terrass, Naturligt ljus,
Parkering, Gemensam terrass, , Utsikt,
Utrustat kök, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Förråd, 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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