REF. STC32783

1.750.000 € Pis - En venda -

Pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 318m² de jardí en venda a Sant Cugat,
Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08173
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Plànol

Terrassa

Jardí

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
lucasfox.cat/go/stc32783

Excel·lent oportunitat de fer-se un habitatge de 287 m² a
la seva mida, amb jardí de 318 m² en venda a la millor
comunitat de Can Trabal, a Sant Cugat.
Aquest exclusiu habitatge a 4 vents, es troba a prop del club de golf de Sant Cugat del
Vallès, en una zona residencial tranquil·la envoltada de natura, a un pas de
Barcelona.

Jardí, Piscina, Terrassa, Ascensor,
Llum natural, Sostres alts, Aparcament,
Terrassa comunitària, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, S'accepten mascotes ,
Sala de jocs, Sistema domòtic,
Zona chill-out

Parlem d'una planta baixa que compta amb un gran jardí amb terrassa coberta a peu
de saló i disposa d'unes meravelloses vistes a una zona verda.
És un edifici rehabilitat integralment que ofereix zones comunes, aparcament, jardí
comunitari i piscina, ascensor i vestíbul.
L'habitatge es presentarà acabat, ia més podrà escollir les distribucions i acabats a
mida. Disposem de diferents composicions i opcions que inclouen dormitoris amb
banys privats, vestidors, lavabos de cortesia, un ampli saló-menjador, una gran cuina,
una àmplia terrassa coberta a nivell i un jardí privat amb barbacoa d´obra, així com
jardí comunitari amb piscina .
En total, compta amb 287 m² construïts, més 105 m² més de terrassa coberta i un
jardí privat de 318 m². A més, té orientació sud i vistes clares a zona verda i Collserola
i ofereix la possibilitat d'adquirir places d'aparcament i trasters a la mateixa finca.
UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Rendiment

Planta

Dormitoris Cambres de bany

m², Terrassa m²

0.00%
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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
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.cat

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

