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ÖVERBLICK

Vackert parhus med 6 sovrum, med en 70 m² terrass till
salu i Aragai-området i Vilanova i la Geltrú.

Lucas Fox presenterar detta vackra parhus beläget i det lugna området i Aragai, nära
centrum, service och affärer.

Huset är fördelat på tre våningar. När vi går in i huset, på bottenvåningen, hittar vi en
hall som leder till ett sovrum, perfekt som kontor eller gästrum. Den har ett stort
garage med plats för två bilar med ett litet förråd och tillgång till en stor 60 m²
terrass, som inkluderar en praktisk inbyggd grill och en jacuzzi, perfekt för avkoppling
när som helst på året. Ett perfekt område för att tillbringa fantastiska stunder med
familjen.

På första våningen välkomnas vi av ett ljust vardagsrum/matsal utomhus, med en
idealisk balkong för att ställa ett bord med två stolar och njuta av lugnet som
området erbjuder oss. Den har också ett separat kök med galleri/balkong och en
toalett.

På andra våningen finns nattområdet, fördelat enligt följande: ett enkelrum som för
närvarande används som omklädningsrum, ett badrum med badkar och tre
dubbelrum, ett med ett badrum med en modern duschbricka och en balkong.

Slutligen når vi översta våningen via en vacker spiraltrappa som leder till ett stort
vindsrum med en 10 m² stor terrass.

Huset har aluminiumsnickeri med tvåglasfönster med kammare, stengodsgolv,
gascentralvärme och luftkonditioneringsdelar på alla våningar. Perfekt att gå in för
att leva, med en bra orientering.

Det bör noteras att det är ett hem, perfekt som första eller andra bostad, såväl som
för dem som vill njuta av havet. Huset ligger i ett bostadsområde, nära till affärer och
skolor.

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/vil37436

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering, Grillplats,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong

REF. VIL37436

415 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 60m² Trädgård till salu i Vilanova i la Geltrú
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

6
Sovrum  

2
Badrum  

193m²
Planlösning  

12m²
Terrass  

60m²
Trädgård

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

https://www.lucasfox.se/go/vil37436
https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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.

REF. VIL37436

415 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 60m² Trädgård till salu i Vilanova i la Geltrú
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

6
Sovrum  

2
Badrum  

193m²
Planlösning  

12m²
Terrass  

60m²
Trädgård

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

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se

	Vackert parhus med 6 sovrum, med en 70 m² terrass till salu i Aragai-området i Vilanova i la Geltrú.

