REF. STC27517

€460,000 Casa / Vil·la - En venda

Pis de 2 dormitoris amb 57m² de jardí en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » 08172
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Edificats

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.cat

Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 2 dormitoris amb sala polivalent, jardí privat
i piscina comunitària en una comunitat petita i tranquil·la
a l&#39;Eixample de Sant Cugat.
Casa adossada situada en una petita i tranquil·la comunitat amb jardí i piscina a
l'Eixample de Sant Cugat, a tan sols 5 minuts a peu de l'estació de ferrocarril de Sant
Cugat i de el centre.
L'immoble es compon de tres plantes i ofereix un magnífic jardí per gaudir a l'estiu.
A la planta baixa trobem un saló-menjador obert a la cuina tipus office amb sortida a
terrassa.
La primera planta alberga la zona de nit, amb dos dormitoris exteriors i dos banys
complets. Els dormitoris gaudeixen de molta llum natural gràcies als seus grans
finestrals que donen a jardí.

lucasfox.cat/go/stc27517
Jardí, Piscina, Terrassa, Llum natural,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
S'accepten mascotes , Safareig, Traster

A la planta soterrani tenim una gran sala polivalent amb ventilació a través d'unes
petites finestres que aporten llum natural a l'espai. Aquesta estada és ideal com a
zona d'estudi, sala de cinema, gimnàs o quart de planxa.
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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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