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REF. VIL29442

440 000 € Takvåning - Såld
Excellent Takvåning med 3 Sovrum med 50m² terrass till salu i Vilanova i la Geltrú
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3
Sovrum  

2
Badrum  

117m²
Planlösning  

50m²
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

Enastående hörnlägenhet belägen i en praktiskt taget ny
byggnad några meter från den utmärkta
strandpromenaden i Vilanova i la Geltrú.

Takvåningen ligger på femte våningen i en byggnad som har en gemensam pool med
fantastisk utsikt, en trädgård och ett garage för cyklar.

Det är en takvåning med rum som vetter utåt, så den har rikligt med naturligt ljus,
samt tydligt differentierade dag- och nattområden och en mycket praktisk layout.

Dagsområdet erbjuder ett fullt utrustat 12 m² kök, utrustat med vita skåp med en
design av raka linjer som tillsammans med det blå och vita mosaikgolvet ger det ett
modernt och friskt utseende. Köket är utrustat med ugn, inbyggd mikrovågsugn och
induktionshäll. Det är också tillräckligt stort för att rymma ett bord och stolar för att
njuta av måltider med direkt tillgång till terrassen. Terrassen är 50 m² stor och låter
dig placera ett stort bord, grill och solstolar för att njuta av solen utan att lämna
hemmet, vilket skapar en trevlig atmosfär där du kan njuta av familjen eller
vännerna. Det rymliga och ljusa 22 m² stora vardagsrummet har en balkong och
tillgång till den rymliga terrassen.

Sovrummet består av ett enkelrum, ett komplett badrum med badkar och två
dubbelrum. Ett av dubbelrummen har eget badrum med dusch och tillgång till
terrassen.

Det bör noteras att det är en praktiskt taget helt ny fastighet med avancerade
material, kranar, dubbelglasade aluminiumsnickerier med termisk och akustisk
isolering, elektriska fönsterluckor, luftkonditionering, värme, parkett, inbyggda
garderober och lackerade dörrar.

I priset ingår en parkeringsplats och ett förråd.

lucasfox.se/go/vil29442

Terrass, Swimming pool, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Solpaneler, Rullstolar,
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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