
SÅLD

REF. VIL33971

385 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 170m² Trädgård till salu i Cunit, Costa
Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43881

4
Sovrum  

3
Badrum  

265m²
Planlösning  

40m²
Terrass  

170m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Magnifikt hus med 4 vindar, helt exteriört, med trädgård,
pool och stort garage, till salu i bostadsområdet Cunit.
Nära till alla tjänster. En stor möjlighet för sina exklusiva
fördelar och sitt läge.

Cunit är den sista kommunen i regionen Baix Penedès. Det begränsar med Cubelles i
öster och Calafell i väster. I södra delen av kommunen ligger Medelhavet. Det är en
kuststad där dess stränder är skyddade av vågbrytare. Det är karakteristiskt för sina
långa stränder med fin sand och sin familjära atmosfär.

Detta vackra hus är 4 vindar och hörn, så det erbjuder oss fri utsikt från alla sina rum,
det är ett hus med en exponerad tegelfasad och en mycket modern estetik, vid
ingången till huset välkomnar det oss en mysig trädgård som leder oss till
ytterdörren till huset. På bottenvåningen hittar vi en hall som fördelar oss till
huvudrummen. På denna våning finns vardagsrum-matsalen med matsalen och den
väldifferentierade vardagsrumsdelen. Matsalen har stora fönster som ger ljus hela
dagen och ger vika för den magnifika trädgården med pool, med en stor veranda, där
du kan njuta av skuggan. Detta utomhusutrymme är idealiskt för att grilla och njuta
av lunch och middag utomhus eller för att koppla av på solstolarna efter ett dopp i
poolen. Det är ett utrymme som erbjuder stor avskildhet för att njuta av
familjestunder.

På samma våning finns även köket med stora fönsterpartier som skapar en mycket
ljus miljö och med utsikt över den otroliga poolen. Köket är utrustat med vitvaror,
keramikhäll och inbyggnadsugn och har plats för bord och flera stolar samt
tvättstuga.

Dessutom har våningen ett ytterrum mycket användbart som kontor eller gästrum.
Slutligen finns det ett utomhusbadrum med dusch för att tjäna detta område.

Vi når första våningen genom några bekväma trappor där vi hittar en fördelare som
leder till de tre dubbelrum, alla exteriört och med fri utsikt. Det stora sovrummet har
ett elegant badrum i fyra delar, med hydromassagedusch och tillgång till en terrass
med plats för en solstol, perfekt som solarium. Våningen kompletteras med
ytterligare ett fyrdelat exteriört badrum med badkar.

lucasfox.se/go/vil33971

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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Från bottenvåningen når vi det privata garaget med plats för tre eller fyra bilar.
Passar även som universalrum, festlokal, gym etc... med kapacitet att placera en stor
garderob eller en liten vinkällare.

Huset har uppvärmning med gasradiatorer, luftkonditionering, kök utrustat med
inbyggd ugn, spishäll, skärmar i badrummen, aluminiumfönster med tvåglasfönster,
spröjs, pergola, markiser, parkettgolv,

Det bör noteras att huset ligger på hörnet och har en bra orientering; Dessutom är
alla dess rum exteriöra, vilket ger ett otroligt naturligt ljus till interiören.

Kort sagt, ett exceptionellt komplex, ett drömhem att njuta av med hela familjen,
perfekt att bo året runt eller som ett andra boende och njuta av den komfort som
boende i Cunit erbjuder, bredvid stranden, i ett bostadsområde och några få minuter
från centrum och med alla tjänster till hands.

En otrolig möjlighet för dess egenskaper och läge.
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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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