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ÖVERBLICK

Magnifikt parhus hörnhus med 4 dubbelrum och 3
badrum, gemensam trädgård och pool med havsutsikt till
salu i ett litet samhälle med 4 grannar, i Segur de Calafell
(Costa Dorada).

Detta vackra och praktiska hus ligger i det lugna området Segur de Calafell (Costa
Dorada) några minuter från alla tjänster som stormarknader, institut och skolor och
ett vårdcenter. Dessutom ligger det 3 kilometer från stranden, hamnen och Segur de
Calafells tågstation. Huset har utsikt över havet och bergen.

Det byggdes 2004, med en yta på 219 m², fördelat på tre våningar, med totalt fyra
dubbelrum, inklusive master bedroom med sitt privata badrum, och två andra
kompletta badrum.

När vi väl kommer in i huset hittar vi husets juvel, en rustik vedugn byggd för att dra
nytta av verandan och husets uteplats, som också har en grill, en pergola, en bardisk
och kylan ut området.

Vi går in på bottenvåningen från verandan och en mysig hall ger vika för det stora 25
m² vardagsrum/matsal och 10 m² kök. Från båda rummen kan du gå ut till chill-out-
området, där du kan njuta av en spektakulär utsikt över havet och lugnet i hela
området och grannskapet. På samma våning hittar vi ett dubbelrum med inbyggd
garderob och ett komplett badrum.

När vi går uppför trappan kommer vi åt första våningen som inrymmer nattområdet,
med tre dubbelrum, inklusive master bedroom med sitt privata badrum med
hydromassagebadkar, samt ett extra badrum för att tjäna de andra två sovrummen.
Det stora sovrummet och en av dubbelrummen har tillgång till en stor 18 m² terrass-
solarium med magnifik utsikt över havet och hela miljön som omger huset. Från
första våningen har vi även tillgång till gemensamhetsområdet, med poolområdet,
som delas med endast tre grannar.

Huset har även ett halvkällarplan som rymmer maskinrum, förråd, ett litet skafferi
och ett garage för två bilar.

Bland de många funktioner som detta hus erbjuder är det värt att lyfta fram dess
sydostorientering och utsikt, säkerhet med larmsystem, centralvärme med stadsgas
och delad luftkonditionering på båda våningarna.

lucasfox.se/go/vil33211

Havsutsikt, Swimming pool, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Balkong
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Tveka inte att kontakta oss om du vill få mer information om detta praktfulla parhus
eller för att boka ett besök.

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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