
REF. VIL39123

359 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 384m² Trädgård till salu i Cunit, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43881

5
Sovrum  

2
Badrum  

267m²
Planlösning  

495m²
Totalyta  

20m²
Terrass  

384m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Fristående villa med vacker utsikt över havet och privat
pool till salu i Rectoret Cunit, Costa Dorada, nära staden
Cunit, stranden och all service.

Spektakulärt fristående hus med två våningar beläget i hjärtat av Rectoret, Cunit, med
panoramautsikt över havet, i en mycket lugn miljö, med absolut integritet, bara några
minuter från staden och stranden.

Huset har en yta på 267 m² byggt på en 495 m² stor tomt. Huset utmärker sig för sin
rustika och hemtrevliga stil, med mycket ljus och panoramautsikt över havet.

Huvudentrén ger oss tillgång till en hall. På bottenvåningen finns två sovrum, ett
enkelrum och det rymliga och ljusa master bedroom, samt ett komplett badrum med
dusch. Därefter kommer vi till det fristående köket med ett stort skafferi och sedan
får vi tillgång till det vackra vardagsrummet/matsalen med en öppen spis som ger en
mysig touch till rummet. Dessutom har vardagsrummet direkt tillgång till en stor
terrass med kapacitet att placera bord och stolar för att njuta av
familjesammankomster och otrolig utsikt över havet.

Vi går upp till övervåningen genom några vackra trätrappor och kommer åt husets
tredje sovrum, mycket rymligt, med kapacitet att placera ett omklädningsrum och en
dubbelsäng, samt njuta av mycket naturligt ljus med tillgång till en terrass med
vacker havsutsikt. Sovrummet har ett stort loft.

Utanför hittar vi en tvättstuga och en stor veranda, en grillplats och en privat pool
med relaxavdelning.

Denna del av huset har en liten fristående lägenhet med ett mysigt
vardagsrum/matsal med öppen spis och integrerat kök, ett sovrum med dubbelsäng,
ett förråd och ett komplett badrum med dusch. Perfekt att använda som
sommarlounge och njuta av vackra solnedgångar.

Det bör noteras att det är ett idealiskt hem som första eller andra bostad, såväl som
för dem som vill njuta av havet. Perfekt för dig som letar efter ett bekvämt hem med
charm samt att njuta av lugnet som dess läge ger oss.

lucasfox.se/go/vil39123

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Öppen spis, Grillplats,
Exteriör, 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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