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ÖVERBLICK

Hus till salu med 5 sovrum med 3 terrasser och hiss på
Rambla de Vilanova i la Geltrú.

Lucas Fox presenterar exklusivt detta vackra hus med mycket charm i hjärtat av
Vilanova i la Geltrú. Den har 162 m² och är totalrenoverad, med bibehållen några
originaldetaljer.

Detta utmärkta hus ligger i hjärtat av Vilanova, på den symboliska Rambla Principal,
nära tjänster, utan att behöva ta bilen. Den är helrenoverad 2018, även om fasaden
har bevarats i original stil, medan interiören har renoverats med material av högsta
kvalitet med ett aktuellt utseende.

Vi går in i husets hall som har en idealisk hiss för personer med nedsatt rörlighet,
även för att ta köpet till första våningen som leder till de olika rummen. Vi går upp till
första våningen där vi hittar ett vackert vardagsrum-matsal med utgång till en
balkong där man kan se Rambla Principal och i sin tur njuta av atmosfären och
glädjen som det ger ifrån sig. På samma våning finns ett kök utrustat med vackra
moderna skåp med stor förvaringskapacitet. Köket har tillgång till en av husets
terrasser på cirka 20 m², perfekt som sommarmatsal, där du kan placera ett bord och
flera stolar, samt en grill om så önskas. Denna våning har också ett sovrum med
tillgång till samma terrass och ett komplett badrum med dusch.

Den andra våningen rymmer tre exteriöra sovrum: två singlar och ett dubbelrum med
tillgång till en stor terrass, perfekt som relaxavdelning eller för andra ändamål.
Dessutom, för att betjäna detta område, finns det ett komplett badrum med dusch.

Slutligen leder trappan oss till övervåningen, som presenterar ett magnifikt
dubbelrum med snedtak med träbjälkar, som ger rummet ett mycket mysigt utseende.
Detta utrymme kan användas som ett kontor eller som ett dubbelrum och har tillgång
till en terrass för att använda som solarium och njuta av utsikten över staden.

Det bör noteras att det är ett mycket funktionellt hus, perfekt för dem som vill ha ett
praktiskt liv nära alla tjänster och älskare av livet i centrum, utan att ge upp alla
bekvämligheter som detta hus ger oss. Den är utrustad med ett aerotermiskt system,
idealiskt för låg ljusförbrukning, en varm/kall luftpump genom kanaler, skärmtak,
aluminiumfönster med värme- och akustisk isolering, stengodsgolv och en hydraulisk
hiss från bottenvåningen.

lucasfox.se/go/vil38184

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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Kort sagt, en juvel för alla typer av familjer, en unik möjlighet att njuta av ett
drömboende i ett privilegierat område, inom räckhåll för alla tjänster.

Tveka inte att kontakta oss för att besöka den.

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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