REF. STC28620

1.550.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 121m² de jardí en venda a Sant
Cugat
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » 08173
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com
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Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Planta baixa de 4 dormitoris dobles, dormitori individual i
saló de 70 m² amb sortida a terrassa de 62 m² i jardí
privat.
Aquesta elegant planta baixa, pràcticament nova, consta de 240 m² construïts més un
porxo de 60 m² i un jardí privat de 121 m². Està situada a l'exclusiva zona de l'Golf /
Can Trabal de Sant Cugat, en una comunitat amb gimnàs i piscina comunitària.
L'habitatge presenta una còmoda i excel·lent distribució en la qual la zona de dia i de
nit estan molt ben diferenciades.
A l'entrada principal es troba un bonic rebedor que, a través d'una porta corredissa,
ens dóna pas a un gran saló-menjador diàfan de 70 m² amb sortida a un bonic porxo i
al jardí, on la llum natural és la protagonista. La zona de dia també ofereix una cuina
office molt acollidora amb boniques vistes a jardí ia la piscina, totalment equipada
amb electrodomèstics integrats de la millor gamma de Bosch. Al costat d'ella tenim
una cambra de rentat recentment renovat i amb ventilació natural. També compta
amb una cambra de servei (dormitori individual amb bany complet i zona de rentat
independent). Completen aquesta part de l'habitatge un lavabo de cortesia al
vestíbul.

lucasfox.cat/go/stc28620
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Gimnàs, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Parc infantil, S'accepten mascotes ,
Sala de jocs, Sistema domòtic, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out

A la zona de nit trobem tres dormitoris dobles amb banys privats. Dos d'ells tenen
sortida a porxo d'orientació sud, bany complet, vestidor, tocador i accés directe a la
terrassa, tot això amb acabats d'alta gamma. El tercer dormitori també disposa de
bany propi i vistes a la muntanya.
L'immoble disposa de tres places d'aparcament incloses i una zona comunitària amb
jardí, piscina i gimnàs per als tres veïns de la finca.

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

REF. STC28620

1.550.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 121m² de jardí en venda a Sant
Cugat
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » 08173

4

5

240m²

62m²

121m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Jardí

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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