
REF. STC39089

1.640.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 85m² terrassa en venda a Sant Cugat,
Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08172

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

160m²
Plànol  

85m²
Terrassa

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.cat Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Lucas Fox presenta aquest lluminós i exclusiu àtic d´obra
nova de 250 m2 al carrer més emblemàtic del centre de
Sant Cugat del Vallès

Només entrar ens trobem un ampli i lluminós rebedor on ens trobem un bany de
cortesia per als nostres convidats ia la dreta una magnífica suite amb ampli armari
encastat i el seu bany complet.

Si continuem, a mà esquerra tenim un meravellós estudi que dóna accés a tres
àmplies habitacions totes exteriors amb armaris de paret i dos banys complets que
donen ús tant a les habitacions com a l'estudi.

Tot seguit arribem a un preciós i ampli saló menjador amb cuina oberta totalment
equipada per gaudir en companyia dels teus familiars o amics amb vistes
panoràmiques, la qual ens dóna accés a una petita terrassa en planta i mitjançant
unes escales de disseny accedim a una gran terrassa de 85m2 on podem gaudir d
´unes meravelloses vistes.

lucasfox.cat/go/stc39089

Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
Sistema domòtic, S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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