
SÅLD

REF. VIL30908

480 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Calafell, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43880

7
Sovrum  

4
Badrum  

366m²
Planlösning  

610m²
Totalyta

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.se Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Magnifik helt oberoende villa till salu, med 7 sovrum och
privat pool, belägen i ett av de bästa och mest exklusiva
områdena i Calafell, La Bonanova, Costa Dorada. Nära till
stranden och all service.

Lucas Fox presenterar denna vackra och rymliga villa i hjärtat av det lugna området
Bonanova i Calafell, omgiven av gröna träd och nära stranden med sitt blå hav och
svaga bris. Det är en perfekt villa oavsett om du letar efter ett hem för hela året, eller
som en andra bostad för att spendera din familjesemester.

Denna villa i rött tegel är omgiven av en grönskande trädgård med blommor och
fruktträd. Grönt naturgräs är lätt att underhålla med det automatiska
vattningssystemet. Den privata poolen ligger bakom fasaden där den naturligt värms
upp av solen och bara kan ses från huset.

Villans huvudvåning börjar med en hall som funktionellt delar upp den i ett
dagområde och ett nattområde. Dagområdet består av ett underbart, fullt utrustat
kök och ett rymligt vardagsrum fullt av naturligt ljus, båda med direkt tillgång till
uteserveringen och poolområdet. Sovrummet består av ett dubbelrum och ett annat
rum som kan användas som ett enkelrum eller som ett tyst kontor. Båda utrymmena
delar ett komplett badrum.

Första våningen rymmer nattområdet: med fem dubbelrum, tre av dem med terrasser
och två kompletta badrum. Ett av sovrummen har tillgång till ett litet loft där du kan
förvara saker.

Huset erbjuder också ett underjordiskt garage för flera bilar och direkt tillgång till
huset och trädgården.

Detta är ett perfekt utrymme för en stor familj, för älskare av återföreningar med
vänner, för dem som söker närhet till havet och lugn med en touch av exklusivitet.

Huset är en ren skiffer, du kan dekorera det efter eget tycke och anpassa det efter
dina behov. Hör av dig för mer information.

lucasfox.se/go/vil30908

Havsutsikt, Trädgård, Terrass, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Larm, 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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