REF. SJD36688

525.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 11m² terrassa en venda a Sant
Just
Espanya » Barcelona » Sant Just Desvern » 08980

4

2

123m²

11m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935847029

santjust@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnífic pis cantoner amb terrassa i piscina en venda en
una zona immillorable a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Magnífic habitatge situat en una de les millors zones de Sant Feliu de Llobregat i ben
comunicat.
La moderna finca de recent construcció compta amb uns bons acabats i un vestíbul
de primera qualitat.

lucasfox.cat/go/sjd36688

Una veuen al pis, ens trobem amb un bon rebedor que ens ofereix la sensació d'estar
entrant a una àmplia vivenda. El seu ampli saló cantoner ofereix molta llum i sortida
directa a la terrassa orientada a sud. La cuina és independent tipus office i disposa
de safareig. La zona de nit compta amb la suite principal i tres dormitoris molt amplis
que comparteixen un bany complet.
La comunitat ofereix una piscina espectacular amb vista sobre el terrat.
L´habitatge disposa de calefacció i aire condicionat per conductes, a més de comptar
amb tancaments totalment moderns i eficients.
Aquest excel·lent pis també inclou una plaça d'aparcament.
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935847029

santjust@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Espanya

