
VENUT/UDA

REF. VIL24780

255.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 3 dormitoris en venda a Cubelles, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Cubelles »  08880

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

135m²
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

Fantàstica casa de 135 m² construïts i un garatge privat de
62 m² situada en una urbanització tancada a la zona
residencial tranquil·la de Clot d&#39;en Basso a Cubelles

L'habitatge ofereix acabats moderns, per la qual cosa es presenta en molt bones
condicions. Es distribueix en 4 altures i accedim per la planta baixa. Entrem a la sala
amb sortida a terrassa i un menjador. A continuació, tenim la lluminosa cuina
totalment equipada amb sortida a l'altra terrassa.

La primera planta disposa de dos dormitoris dobles amb terrasses privades, i un bany
complet. La segona planta consta d'una àmplia habitació de matrimoni amb un bany
en suite i solàrium privat.

A més, la planta soterrani consta d'una altra estada actualment usada com a despatx,
un lavabo de cortesia i un safareig. A la mateixa planta hi ha un ampli garatge.

Una excel·lent oportunitat per a famílies o qualsevol persona que vulgui viure en una
zona tranquil però a prop de la mar i tots els serveis. Poseu-vos en contacte amb
nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/vil24780

Garatge privat, Terrassa comunitària,
Cuina equipada, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat
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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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