
VENUT/UDA

REF. VIL18997

210.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 3 dormitoris en venda a Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

93m²
Plànol

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excepcional habitatge totalment reformada en una finca
règia al centre de Vilanova i la Geltrú.

Aquest pis de 93 m² està situat a la primera planta d'una finca règia en una ubicació
privilegiada al centre de Vilanova i la Geltrú, amb tots els serveis al seu abast.
L'edifici s'ha reformat completament i només té dos habitatges més.

A l'entrar en aquesta preciosa habitatge arribem a un gran saló-menjador amb un
balcó i una finestra, comunicat amb una cuina oberta totalment equipada. A la zona
de nit, un petit distribuïdor dóna pas als tres dormitoris, dos dels quals són
individuals. Un d'aquests dormitoris té sortida a un petit pati i l'altre té un balcó. El
dormitori principal també disposa d'un balcó, així com d'un armari encastat. A més, el
pis ofereix un bany complet amb dutxa i mampara.

Al terrat, trobem una esplèndida terrassa-solàrium de 43 m² amb vistes que només
es comparteixen amb un altre habitatge.

El pis disposa de caldera d'aigua calenta i té preparada tota la instal·lació elèctrica
per col·locar splits de climatització. Aquest habitatge també té en compte el medi
ambient i es presenta amb calefacció elèctrica de baix consum i plaques solars.

L'habitatge compta amb acabats de gran qualitat i completament nous a estrenar.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/vil18997

Parquet, Llum natural, Plafons solars,
Calefacció, Balcó

REF. VIL18997

210.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 3 dormitoris en venda a Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

93m²
Plànol

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/vil18997
https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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