REF. STC28922

370.000 € Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08173

2

2

81m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.cat

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Bonic i lluminós pis de 2 dormitoris, amb plaça
d&#39;aparcament i traster en venda al complex
residencial de Les Llunes a Coll Favà, Sant Cugat.
Aquest bonic i acollidor pis se situa en una de les zones residencials més tranquil·les
de Sant Cugat del Vallès, al complex residencial de Las Lunas. El qual disposa
dassistència mèdica. Tant amb transport particular o urbà com a peu, el pis és a pocs
minuts del centre del poble, que ofereix diverses opcions de transport públic, com
l'estació de Renfe a 2 minuts, així com tot tipus de serveis, escoles i clubs esportius.

lucasfox.cat/go/stc28922

Aquest fabulós complex residencial de Las Lunas consta d´infinitud de serveis: sala
de cinema, sala lúdica amb taula de billar, biblioteca, piscina comunitària amb
terrasses, zona enjardinada i restaurant propi amb servei d´habitacions.
Només entrar al pis, trobem un petit rebedor que dóna accés a totes les estances de
l'habitatge. En primer lloc, hi trobem un dels dormitoris, que compta amb bany
privat. A continuació, es disposa un saló lluminós i espaiós amb finestrals a dos vents
que proporcionen unes vistes molt agradables i molta llum durant el dia. La cuina se
situa just al costat del saló i davant d'un passadís amb armaris de paret. Al final del
passadís trobem la suite principal amb vestidor i bany amb dutxa i banyera.
L'habitatge disposa de persianes elèctriques, terres de parquet, armaris encastats a
totes les estances, calefacció per radiadors i aire condicionat per conductes.
L´habitatge disposa de plaça d´aparcament i traster de bona mida.
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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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