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ÖVERBLICK

Trevlig hörnlägenhet med utmärkta ytor, belägen 10
minuters promenad från centrum av Vilanova i la Geltrú,
bredvid alla tjänster och butiker.

Magnifik lägenhet belägen i ett lugnt område nära alla tjänster. Det är en separat
hörnfastighet, som är helt fristående utan angränsande väggar med grannar. Varje
rum får rikligt med naturligt ljus eftersom de alla vetter utåt.

När vi väl kommer in välkomnas vi av en rymlig hall som leder oss till nattområdet
och dagområdet.

Nattområdet består av fyra sovrum (tre av dem dubbla och ett enda). Det stora
sovrummet är cirka 15 m² stort och har två inbyggda garderober med stor kapacitet,
perfekt för förvaring av kläder under olika årstider. Detta rum har också ett komplett
badrum i fyra delar med badkar och tillgång till terrassen.

Dagsområdet erbjuder ett 25 m² öppet vardagsrum med matplats, stora fönster och
tillgång till terrassen. Köket är separat och rymligt nog för att äta i det. Förutom att ha
vackra, mycket rymliga skåp, är den utrustad med keramikhäll och ugn. Det har också
tillgång till terrassen.

Fastigheten rymmer ytterligare ett badrum i fyra delar med dusch, med två olika
utrymmen för att ge mer integritet och ett rum för tvättmaskin, torktumlare och
rengöringsutrustning.

Den spektakulära hörnterrassen har kapacitet att skapa olika utrymmen, som
solstolar för att sola utan att lämna huset, samt ett bord och stolar för att njuta av
möten med familj och vänner. Det är ett idealiskt utrymme att koppla av, eftersom
det är utrustat med markiser som garanterar maximal integritet. Byggnaden är
omgiven av gröna områden, så terrassen erbjuder fri utsikt från alla hörn. Det har
också direkt tillgång till samhällsområdet, där invånarna kan njuta av två pooler och
ett vackert grönt område. Det har också en stor parkeringsplats.

Fastigheten är utrustad med aluminiumfönster och tvåglasfönster med termisk och
akustisk isolering, markiser, luftkonditioneringspump och värmekanaler, marmorgolv,
larm och videointercom.

Det är en unik bit på grund av dess egenskaper och läge. Det bör noteras att det är i
perfekt skick och erbjuder ytor av god kvalitet.

lucasfox.se/go/vil29036

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Exteriör, Dubbla fönster
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Kort sagt, ett drömhem, en oas där man kan njuta av friheten från terrasserna, liksom
närheten till alla typer av tjänster.

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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