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299 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Calafell, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43882
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Planlösning  

782m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Vacker parhus hörnvilla med trädgård, pool, grill och
panoramautsikt över havet och bergen till salu i Segur de
Calafell, några minuters bilresa från staden, stranden och
all service.

Denna magnifika villa ligger i Segur de Calafell, en urbanisering i kommunen Calafell,
som ligger i regionen Baix Penedès.

På bottenvåningen välkomnas vi av en rymlig hall som leder oss å ena sidan till
vardagsrummet, matsalen och vardagsrummet, med stora fönster som vetter mot en
terrass där vi kan njuta av den glädjande utsikten över havet . Å andra sidan hittar vi
en korridor som leder till ett komplett badrum med dusch och ett dubbelrum som för
närvarande används som kontor. På samma våning, bredvid matsalen, finns ett kök i
kontorsstil med plats för bord och stolar, helt fristående och utrustat med
keramikhäll, ugn, fläkt och stort förvaringsutrymme.

På bottenvåningen hittar vi en distributör som leder oss till nattområdet, med tre
dubbelrum med fönster som leder oss till utsidan. I ett av sovrummen finns ett
omklädningsrum lika stort som ett dubbelrum. Vi har även på samma våning en
tvättstuga och ett komplett badrum med badkar.

Den övre våningen i huset erbjuder oss en stor terrass med en underbar
panoramautsikt över staden, bergen och havet.

På halvkällarvåningen hittar vi ett stort renoverat område med ett stort vardagsrum-
matsal, sovrum, kök och badrum.

Uteområdet har två våningar: på första våningen finns en pool. Den andra våningen
erbjuder en grillplats med en vacker pergola som skyddar mot solen, perfekt för att
tillbringa trevliga stunder med familj eller vänner. Huset är omgivet av en trädgård
med träd och buskar.

Detta hus utmärker sig för sin ljusstyrka, lugna miljö och sina oslagbara vyer, såväl
som dess närhet till staden och stränderna i Segur de Calafell.

lucasfox.se/go/vil39341

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Skönhets salong,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong
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Segur de Calafell erbjuder en vacker strandpromenad och den nyligen ombyggda
hamnen, som är full av barer, kaféer, tapasbarer och restauranger. Det finns mycket
liv och ett brett utbud av gastronomi, där du kan njuta av storslagna frukostar på
soliga morgnar vid Medelhavet, samt middagar med vänner eller familj, eftersom
stränderna har spel och underhållning för barn.

Kontakta oss för mer information.
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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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	Vacker parhus hörnvilla med trädgård, pool, grill och panoramautsikt över havet och bergen till salu i Segur de Calafell, några minuters bilresa från staden, stranden och all service.

