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REF. VIL32830

420 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 150m² Trädgård till salu i Vilanova i la
Geltrú
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800
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+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

Ljus, nyligen renoverad lägenhet med utmärkta material,
till salu med 3 sovrum med en stor 150 m² trädgård till
salu i Vilanova i la Geltrú, några meter från stranden och
strandpromenaden.

Lucas Fox presenterar denna vackra och ljusa lägenhet med en stor nyrenoverad
trädgård. Beläget i Barrí de Mar de Vilanova i la Geltrú, nära skolor, kommersiella
tjänster, kollektivtrafik, lekplats, restauranger och 5 minuters promenad från Faro-
stranden, 8 minuter från Rambla de la Pau och 3 minuter från tågstationen. belägen i
en byggnad med hiss och inkluderar en parkeringsplats belägen i det gemensamma
garaget som ligger nedanför huset.

Lägenheten har en hall med pansardörr, som skiljer dagområdet och nattområdet åt.
Dagområdet består av ett mycket rymligt vardagsrum med stora fönster som
översvämmer huset med naturligt ljus och ett amerikanskt kök utrustat med material
av hög kvalitet. Huset har vattenavhärdare och osmos, samt en stor tvättstuga.
Vardagsrummet och köket har tillgång till den stora terrassen och den vackra 150 m²
stora trädgården där en pool kan installeras om så önskas.

Nattområdet har två enkelrum, ett exteriört dubbelrum med tillgång till en 25 m² stor
trädgård. Lägenheten har två kompletta badrum med dusch.

Bland dess kvaliteter utmärker sig stengodsgolv, luftkonditionering och uppvärmning
med anti-fuktkanaler, hermetiska fönster med tvåglasfönster med lackad PVC och
elektriska fönsterluckor.

Denna bottenvåning är idealisk som familjehem, semesterbostad eller för människor
som vill tillbringa sin pension i den vackra kuststaden Vilanova i la Geltrú, rik på
historia och kultur.

lucasfox.se/go/vil32830

Trädgård, Terrass, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats
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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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