
SÅLD

REF. VIL35287

420 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Cunit, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43881

4
Sovrum  

3
Badrum  

250m²
Planlösning  

650m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Cunit,
Costa Dorada

Lucas Fox presenterar den nya Cigne-nybyggnaden i Cunit, den sista kommunen i Baix
Penedès-regionen som gränsar till Cubelles i öster och Calafell i väster med
Medelhavet i söder.

Arbetet har redan påbörjats och leverans är planerad till januari 2023.

I Cunit hittar vi ett landskap som är typiskt Medelhavet, med fina sandstränder,
skyddade av vågbrytarna som ger det dess karakteristiska halvcirkelformade former.
Dessutom har den de typiska jordbruksslätterna och bergen i centrum och norr om
kommunen, såsom den katalanska kustkedjan.

Detta fristående hus består av 250 m² byggt, fördelat på tre våningar, med en modern
och minimalistisk stil, fokuserad på att erbjuda större lyx och komfort, där arkitektur
och natur kombineras perfekt med stora fönster som förenar interiören med
exteriören.

På bottenvåningen finns ett vardagsrum-matsal och ett kök med öppen och
funktionell design, samt ett sovrum och ett komplett badrum. Den första våningen
har tre sovrum och två badrum.

Utomhusområdet har en 21 m² stor infinitypool i ett trädgårdsområde, på en 660 m²
stor tomt.

Villan är omgiven av natur och har fri utsikt över bergen, en stor möjlighet för ett
första eller andra hem. Som ytterligare information om den angränsande tomten
kommer ett hus i samma stil att byggas.

Bilderna som presenteras är renderade. Arbetets löptid är cirka 7 månader.

lucasfox.se/go/vil35287

Trädgård, Swimming pool, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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