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ÖVERBLICK

Vackert helrenoverat 4-rumshus med garage till salu i
hjärtat av Vilanova i la Geltrú.

Lucas Fox presenterar exklusivt detta vackra, charmiga 191 m² stora hus i hjärtat av
Vilanova i la Geltrú, helt renoverat, men med originalelement bevarade.

Huset är fördelat på fyra våningar. Vi når genom bottenvåningen på gatuplan. I detta
område finns garaget med plats för en bil och en toalett. Därefter har den ett stort
modernt kök utrustat med ugn och keramikhäll, med ett renoverat keramiskt golv i
parkettstil, men bevarar den ursprungliga hydrauliska plattan i en del. Dessutom har
ett gammalt skåp underhållits och restaurerats, perfekt för förvaring av köksredskap.
Köket har tillgång till en innergård på 18 m². Detta område har även ett förråd.

På första våningen kommer vi in i ett ljust vardagsrum med utgång till en balkong
som har utsikt över innergården. I detta vackra rum har de ursprungliga bjälkarna och
golvet bevarats. På andra sidan trappan hittar vi ett tredelat badrum med badkar och
ett sovrum med en liten balkong som har utsikt över gatan.

Vi går upp till andra våningen och går in i master bedroom, mycket rymligt och ljust
med eget badrum med dusch. På samma våning hittar vi ett exteriört sovrum med
utgång till en liten balkong, som idag används som omklädningsrum, och ett kontor
med ett vackert originalfönster som vetter mot husets inre.

Och slutligen kommer vi till tredje våningen där vi välkomnas av ett rymligt rum eller
multifunktionsrum med stora fönster som släpper in naturligt ljus och en 20 m²
terrass, perfekt som solarium, perfekt för att njuta av fantastiska stunder med
familjen och med några spektakulära vyer stadens.

Det bör noteras att huset totalrenoverades 2016, och ITE godkändes positivt 2023.
Reformen omfattade anläggningarna, bevarade originalelement, såsom bjälkar och
delar av golvet, och kännetecknas av kvalitetsmaterial och ytbehandlingar. Den har
gascentralvärme med en oberoende termostat på varje våning, luftkonditionering i
vardagsrummet, köket och sovrummet, parkett- och keramikgolv, aluminiumsnickeri
och tvåglasfönster med kamera.

Ett idealiskt hem för dig som letar efter ett charmigt hem samt bekvämlighet och
komfort i hjärtat av Vilanova.

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

lucasfox.se/go/vil38264

Terrass, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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