
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. VIL37866

399 000 € Hus/Villa - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Hus/villa med 3 Sovrum med 15m² terrass till salu i Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800
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ÖVERBLICK

Fantastiskt hus med 3 sovrum och ett garage med utsikt
över småbåtshamnen till salu i Vilanova i la Geltrú.

Trevligt hus på 153 m² till salu, beläget i det magnifika området Barri de Mar, bara 5
minuters promenad från stranden och med utsikt över marinan.

Huset är fördelat på fyra våningar. På bottenvåningen hittar vi garaget med plats för
en bil, förråd och dusch, perfekt när vi kommer tillbaka från stranden.

Vi går in genom huvuddörren och går upp till första våningen med trappor som leder
oss till ett ljust vardagsrum med integrerat kök, utrustat med keramikhäll, ugn och
kyl. Vardagsrummet har stora fönster med utsikt över småbåtshamnen, tak med
synliga takbjälkar och en katalansk volta, samt en öppen spis, perfekt för att värma
upp kalla vinternätter, samtidigt som det ger en mycket mysig touch till rummet.

På andra våningen hittar vi två exteriöra sovrum, ett dubbelrum och det andra enkelt,
med inbyggd garderob. Dessutom finns i detta område ett komplett badrum med
badkar.

Vi går upp till tredje våningen och kommer in i ett rymligt och ljust exteriört sovrum
med inbyggd garderob. Detta rum har kapacitet att inrätta ett öppet kontor och ett
komplett badrum med badkar.

Slutligen når vi fjärde våningen där det finns en solterrass på cirka 15 m², med vacker
utsikt över småbåtshamnen och en underbar orientering, perfekt för att tillbringa
fantastiska stunder med familj eller vänner. Detta område har ett städrum och
tvättstuga för att placera tvättmaskin och städredskap.

Huset har aluminiumsnickeri, tvåglasfönster med kamera, elektriska jalusier och
delad luftkonditionering med värmepump i vardagsrummet och i alla sovrum.

Det bör noteras att det är ett idealiskt hem som första eller andra bostad, såväl som
för dem som vill njuta av havet, eftersom huset ligger 100 meter från hamnen och i
ett av de bästa områdena i Vilanova i la Geltrú.

lucasfox.se/go/vil37866

Havsutsikt, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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	Fantastiskt hus med 3 sovrum och ett garage med utsikt över småbåtshamnen till salu i Vilanova i la Geltrú.

