
SÅLD

REF. VIL28326

318 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 12m² terrass till salu i Vilanova i la Geltrú
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

2
Sovrum  

1
Badrum  

60m²
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

Attraktiv lägenhet, i en lugn byggnad med få grannar,
belägen på en privilegierad plats vid havet och 5 minuter
från Vilanova i la Geltrú.

Denna vackra lägenhet ligger bara några steg från huvudingången till byggnaden och
2 våningar över havet. I en byggnad med få grannar går vi in i lägenheten med en
utmärkt layout för att njuta av alla rum utan att slösa med utrymme, den har 2
dubbelrum, ett av dem med en inbyggd garderob, huvudrummet har havsutsikt.

Badrummet är komplett, tredelat med ett badkar, med ett fönster som vetter utåt och
har havsutsikt, samt en inbyggd garderob.

Köket har en praktisk båge för att hålla kontakten med matsalen och njuta av
naturligt ljus, det är fullt utrustat med en induktionshäll, ugn, diskmaskin,
torktumlare, kylskåp, den har alla detaljer som ska användas.

Det mysiga vardagsrummet är inrett på ett sätt som inbjuder dig att koppla av, med
träbjälkar och öppen spis, dessutom har den två fönster och tillgång till en 12 m² stor
terrass där du kan koppla av sola eller läsa en bok, tillsammans vid den spektakulära
utsikten över havet.

Kort sagt, en drömlägenhet, med detaljer valda för att skapa harmoni i vart och ett av
rummen, belägen på en unik plats vid Vilanovakusten, i Racó de Santa Llúcia, en plats
som erbjuder lugnet att leva framför havet, med imponerande utsikt som du kan
njuta av varje dag. Bredvid stranden, med parkering, perfekt som en första eller
andra bostad och högt uppskattad som en semesterbostad och 5 minuter med bil
från Vilanova.

lucasfox.se/go/vil28326

Havsutsikt, Terrass, Portvakt, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Luftkonditionering,
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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