REF. STC31793

750.000 € Pis - En venda - Reservado

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 104m² terrassa en venda a Sant
Cugat
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08172
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+34 930 23 58 07
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DESCRIPCIÓ

Impecable àtic de disseny amb 3 dormitoris i 2
assolellades terrasses en venda a la zona d´Arxiu.
Aquest àtic se situa en una de les zones residencials més demandades de Sant Cugat,
per la seva tranquil·litat, amb l'avantatge d'estar ubicat a pocs minuts a peu de tots
els comerços, serveis ia pocs metres de l'estació de FFCC de Sant Cugat.
En una finca moderna i molt cuidada, trobem aquest lluminós àtic en venda de 111 m²,
amb una meravellosa terrassa de 104 m² que permet gaudir d´una privilegiada vista
de 360 graus.
A l'entrada, el rebedor ens porta al saló-menjador amb una cuina americana
integrada amb illa de marbre, amb electrodomèstics panellats i d'alta gamma. El
saló-menjador ofereix accés a una terrassa a peu de saló ia una altra fantàstica
terrassa de 104 m². La zona de dia es completa amb un lavabo de convidats i una
zona d'aigües independent.

lucasfox.cat/go/stc31793
Piscina, Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Safareig,
Vistes

A la zona de nit, trobem dos dormitoris molt lluminosos que comparteixen un bany
complet i la suite principal amb vestidor amb bany ampli amb banyera.
S´ha reformat íntegrament amb acabats de qualitat en un estil sobri i minimalista.
La finca consta d´una bonica zona comunitària enjardinada amb piscina.
Al preu està inclòs un traster i dues àmplies places 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.
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