
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. VIL37521

285 000 € Hus/Villa - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Cunit, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43881

4
Sovrum  

3
Badrum  

166m²
Planlösning  

704m²
Totalyta

+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


ÖVERBLICK

Hus till salu vid tre vindar, renoverat med
panoramautsikt över havet i området Rectoret de Cunit,
några minuter med bil från all service och stranden.

Vackert renoverat hus, tre vindar, i området Rectoret, Cunit, i en lugn urbanisering
omgiven av hus med liknande egenskaper med en säregen charm och mycket nära all
service och stranden.

Huset byggdes 1999, med en bebyggd yta på 166 m², fördelat på tre våningar, på en
704 m² ojämn tomt. Huset renoverades 2020.

När vi kommer in i huset hittar vi en veranda med bord och stolar för att njuta av
soliga eftermiddagar. Väl inne i huset, på bottenvåningen, kommer vi åt hallen som
leder oss ner i en korridor till ett yttre dubbelrum, som för närvarande används som
kontor, och ett komplett badrum med dusch. Dagområdet erbjuder ett separat kök
och ett rymligt vardagsrum/matsal med ett stort fönster med privilegierad och
panoramautsikt över havet. Samma rum har tillgång till en terrass med samma
panoramautsikt.

På nedre våningen finns tre sovrum, alla dubbelrum och rymliga, ett komplett
badrum med dusch, ett rum som används som tvättstuga och strykrum och en liten
terrass med en trappa som leder till trädgårdsområdet.

I trädgården har vi en gästlägenhet, fullt utrustad med badrum, kök och ett stort
vardagsrum-matsal, byggt i trä, perfekt för gäster eller för att njuta av grillfester året
runt.

Huset har ingen pool, men det har ett idealiskt utrymme för att bygga det. Slutligen
erbjuds täckt och privat parkering för en plats.

I huset är det värt att lyfta fram dess magnifika vyer, dess stora ljusstyrka, dess goda
byggkvalitet och dess lugna och väl sammanhängande läge.

lucasfox.se/go/vil37521

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga,
Skönhets salong, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, 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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	Hus till salu vid tre vindar, renoverat med panoramautsikt över havet i området Rectoret de Cunit, några minuter med bil från all service och stranden.

