
VENUT/UDA

REF. VIL10697

520.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Cubelles
Espanya »  Barcelona »  Cubelles »  08880

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

246m²
Plànol  

782m²
Dimensions del terreny

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila moderna amb jardí i piscina, amb
impressionants vistes per gaudir des de la seva tranquil a
Mas Trader, a prop del mar.

Vila de luxe dissenyada per un reconegut arquitecte alemany i construïda en 2015. Es
presenta en perfectes condicions i es troba en una posició elevada en els pujols de
Cubelles, a la tranquil·la i prestigiosa zona residencial Mas Trader. La zona ofereix
unes vistes al mar ia les muntanyes del voltant, a més està a només uns minuts de la
platja i del centre de la ciutat en cotxe. Espai, llum i una distribució pràctica i
funcional defineixen aquesta moderna habitatge, ideal per a una família.

A la planta baixa trobem un gran saló-menjador i una cuina amb zona de menjador
parcialment separades, totalment equipada, tots dos amb accés a l'exterior. Fora hi
ha una increïble terrassa amb una bonica piscina amb coberta per a l'hivern, arbres
fruiters, una zona de plantació ecològica i una zona chill-out amb gespa artificial. Des
de la piscina es poden gaudir de magnífiques vistes.

A través d'una escala de marbre s'arriba a la planta intermèdia, que consta d'un
dormitori doble ia un bany amb dutxa i garatge. Aquest espai està adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda, a més té accés al pati del darrere ia la zona de
barbacoa.

La planta superior hi els 3 dormitoris restants, 2 dels quals comparteixen un bany
complet amb banyera i un dormitori principal amb el seu propi vestidor i bany privat.
Totes les estades d'aquesta planta gaudeixen de sortida a una terrassa.

Els grans finestrals i la seva orientació assolellada fan d'aquesta un habitatge molt
lluminosa amb un aïllament tèrmic excel·lent per a una temperatura constant i
còmoda durant tot l'any. L'eficiència energètica de la casa i el jardí de baix
manteniment, fan d'aquesta casa una excel·lent habitatge rendible i amb molt d'espai
per a una gran família.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita d'aquesta vila
excepcional a Cubelles.

lucasfox.cat/go/vil10697

Piscina, Jardí
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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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