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ÖVERBLICK

Renoverat fristående hus/villa med vacker havsutsikt och
privat pool till salu i Rectoret Cunit, Costa Dorada, nära
staden Cunit, stranden och all service.

Spektakulär fristående villa med tre våningar belägen i hjärtat av Rectoret, Cunit,
med panoramautsikt över havet, i en mycket lugn miljö, med absolut avskildhet bara
några minuter från staden och stranden.

Fastigheten är byggd på en tomt på cirka 300m2, när vi kommer in hittar vi en stor
terrass med grill där vi kan njuta av vackra solnedgångar.

Huvudentrén på första våningen ger oss tillgång till ett rymligt vardagsrum-matsal
med integrerat kök, i modern stil. De stora fönstren i vardagsrummet gör att vi kan
njuta av en otrolig utsikt över havet och områdets karaktäristiska berg.

På samma våning finns en toalett för gäster.

På bottenvåningen hittar vi två multifunktionella rum, för närvarande används det
ena som tvättstuga och det andra är ett litet spelrum och ett vackert och rymligt
sovrum med eget badrum med parkettgolv, som har tillgång till poolen och
relaxavdelningen. .

Den övre våningen har tre sovrum, varav två är dubbelrum och ett enkelrum, alla
exteriört, och ett komplett badrum med badkar som tjänar respektive sovrum.

Fastigheten utmärker sig för sin avslappnade och bohemiska chica stil, den utmärkta
ljusstyrkan och panoramautsikten.

På utomhusområdet kan vi njuta av en stor pool med en chill-out-yta, i ett
grönområde i medelhavsstil.

Komplettera denna fastighet, den privata parkeringen och den goda kvaliteten på
konstruktionen som har totalrenoverats, vi har radiatorvärme i alla dess rum,
aluminiumfönster med tvåglas.

lucasfox.se/go/vil35099

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Skönhets salong,
Renoverad, Nära transportmedel, Lekrum,
Lekplats, Grillplats, Förråd, 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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