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210 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Calafell, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43882
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2
Badrum  

83m²
Planlösning

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.se Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulär bottenvåning med 3 sovrum och 2 badrum,
med trädgård och grillplats till salu med ett utmärkt läge i
Segur de Calafell på andra raden av havet, meter från
strandpromenaden.

Vacker lägenhet på andra raden av havet, belägen i Segur de Calafell, Costa Dorada,
några steg från de breda stränderna med fin sand som är typiska för området och en
omfattande strandpromenad med otaliga barer och restauranger som erbjuder ett
brett utbud av gastronomiska erbjudanden .

Denna bottenvåning sticker ut för att ha en stor trädgård med terrass och grill och en
oslagbar sydostlig orientering, perfekt för att njuta av solen hela morgonen och
eftermiddagen.

När vi kommer in i huset hittar vi en hall som leder oss till höger till två dubbelrum
med inbyggda garderober och ett komplett badrum med en duschbricka som serverar
dem. Köket är separat, fullt utrustat, med plats för ett litet frukostbord och en egen
tvättstuga. Korridoren leder oss till ett rymligt och ljust vardagsrum-matsal med ett
stort fönster som ger oss tillgång till terrassen med utsikt över havet och trädgården
med grill. I samma rum hittar vi en dörr som leder oss till ett dubbelrum, även det
med tillgång till terrassen och trädgården, samt ett komplett badrum med dusch.

Lägenheten kännetecknas av att ha ett stort grönområde utomhus, genom dess
ljusstyrka och av dess byggmaterials kvaliteter. Den har värme i alla rum, samt
luftkonditionering.

Byggnaden i tre våningar byggdes 1979, totalrenoverad och har hiss och privat
parkering.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/vil35636

Havsutsikt, Trädgård, Terrass, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Skönhets salong,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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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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