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ÖVERBLICK

Trevlig lägenhet totalrenoverad med utmärkta finish, i
området Eixample de Mar, 5 minuters promenad till
strandpromenaden och centrum av Vilanova i la Geltrú,
bredvid alla tjänster och butiker.

Denna lägenhet ligger i en byggnad med hiss i ett lugnt område och samtidigt nära
alla tjänster. Det är en rymlig och välorienterad fastighet, så den får rikligt med
naturligt ljus.

När vi kommer in välkomnas vi av en rymlig hall som leder oss till området dag och
natt.

Dagsområdet erbjuder ett 25 m² vardagsrum med matsal med öppen planlösning,
med stora fönster och tillgång till en balkong med plats för att sätta bord och stolar
och koppla av med havsbrisen. Köket är separat, med en vacker glasdörr som leder
till matsalen, och är helt renoverad med vita designskåp. Förutom att ha plats att äta
i den är den utrustad med en induktionshäll, ugn och mikrovågsugn. Det har också ett
separat galleri med plats för tvättmaskin och torktumlare.

Nattområdet består av en hall med fyra sovrum (två dubbelrum och två singlar). Det
största sovrummet är cirka 12 m² och har tillgång till en balkong. Det andra
dubbelrummet har också tillgång till samma balkong, som är utrustad med markiser
som garanterar maximal integritet och är inriktad på en mycket tydlig och tyst
uteplats. Nattområdet har också ett tredelat badrum med badkar och ytterligare ett
tredelat badrum med dusch.

Huset är utrustat med aluminiumramar och dubbelfönster, elektriska fönsterluckor,
myggnät, markiser, luftkonditioneringsaggregat, värme, parkettgolv, larm och
videointercom.

Det är en mycket intressant egendom på grund av dess egenskaper och läge. Den är i
perfekt skick och erbjuder finish i god kvalitet.

Kort sagt, ett hem att leva bekvämt med den frihet som rymden ger oss. Ett
exceptionellt komplex i ett oslagbart läge.

lucasfox.se/go/vil29519

Hiss, Naturligt ljus, Gemensam terrass,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, 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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