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ÖVERBLICK

Rymlig fastighet med 4 sovrum som ligger på översta
våningen i en byggnad vid havet på stranden i Calafell.

Denna stora lägenhet ligger vid strandpromenaden, på femte våningen i en byggnad
med sex våningar i strandpromenadområdet Calafell, där det inte finns någon
biltrafik och där de bästa restaurangerna och ett berömt spahotell ligger.
Tågstationen och stormarknaderna ligger mindre än 10 minuter till fots, men
tillräckligt långt bort för att njuta av lugnet i området.

Fastigheten sticker ut för sin otroliga utsikt över havet och dess stora integritet,
eftersom den ligger på en hög våning.

Vi går in i byggnaden genom en rymlig lobby med en concierge som bevakar lugnet
hos invånarna. Den har två trappor, var och en med sin egen hiss. Vi går upp till näst
sista våningen, där det bara finns två hem.

Vi går in i den rymliga hallen och börjar vår rundtur i fastigheten med en genomtänkt
och funktionell layout.

Till höger hittar vi nattområdet, som rymmer tre dubbelrum, alla med utsikt över
bergen och floden. Ett av sovrummen har eget badrum med badkar, medan de andra
två delar ett komplett badrum med badkar och separat dusch.

Till vänster har vi dagområdet, som består av ett ljust kök, en tvättstuga och ett
otroligt vardagsrum / matsal med havsutsikt och tillgång till en stor terrass med plats
för att sätta ett bord och ett chill-out-område för flera personer . I detta område
finns det också ett enkelrum med eget badrum, perfekt för en familjemedlem,
tjänsten eller en tillfällig gäst.

I priset ingår en parkeringsplats, men det finns också möjlighet att köpa ytterligare
två platser i samma garage.

Det är en idealisk lägenhet både att bo året runt och njuta av den under
sommarsäsongen. Det är en perfekt egendom att samla familj eller vänner och njuta
av stora stunder i sällskap.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/vil28336

Havsutsikt, Strand, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt
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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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