REF. VIL20424

€340,000 Àtic - En venda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 120m² terrassa en venda a
Cubelles
Espanya » Barcelona » Cubelles » 08880
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DESCRIPCIÓ

Fabulós àtic cantoner, amb llicència turística, totalment
exterior, en una comunitat amb jardins i piscines i un
ampli solàrium, a la millor zona de Cubelles, al costat de
la mar. Es tracta d&#39;una gran oportunitat per les seves
exclusives prestacions i ubicació.
A Cubelles concretament a la Mota de Sant Pere, zona costanera oberta a la mar
mediterrani, es troba aquest fantàstic àtic en segona línia de mar. Accedim a el pis
per un espaiós rebedor ideal per acollir visites, aquest dóna pas a la lluminosa salamenjador que disposa d'uns grans finestrals amb sortida a la terrassa. La terrassa
està a nivell de l'menjador i compta amb tendals que creen un ambient ideal per
menjar i gaudir de la tranquil·litat a l'aire lliure.
Des de la terrassa, unes escales ens condueixen a un ampli solàrium amb una zona
de gespa artificial i unes gandules per gaudir de el sol i de les vistes, a més compta
amb una altra zona ideal per ubicar una barbacoa, taula, cadires i poder gaudir d'un
espai per a tota la família.
La cuina office es presenta completament equipada, amb vitroceràmica i forn, a més
d'una barra per menjar-hi, des de la qual podem veure el menjador ja que disposa
d'una àmplia finestra que comunica les estances, a més compta també amb sortida a
la terrassa.
De l'rebedor passem a l'distribuïdor que ens condueix a la zona de nit, formada per
tres dormitoris, tots exteriors. Dos dels dormitoris són dobles, tots dos amb grans
armaris encastats i un d'ells suite el qual inclou un modern bany privat de quatre
peces amb banyera. El tercer dormitori és individual. En aquesta zona trobem també
un bany complet amb dutxa i un quart molt pràctic per posar la rentadora,
assecadora, rebost i altres estris de neteja.
L'habitatge ofereix acabats d'alta qualitat i disseny, terra gres, tancaments d'alumini
amb doble cambra, Acc i calefacció per conductes, tendals i alarma.
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lucasfox.cat/go/vil20424
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre ,
Llicència de lloguer, Parc infantil, Safareig,
Traster, Vistes
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Cal destacar la fantàstica zona comunitària amb piscines, jacuzzi i parc infantil.
També inclou un traster molt espaiós i ideal com a alleujament per col·locar tot allò
que es vulgui i una àmplia plaça d'aparcament amb capacitat per a un cotxe i una
moto.
Un conjunt excepcional ideal per viure tot l'any o passar unes agradables vacances al
costat de la platja i a el passeig marítim, el qual ens convida a desconnectar donant
un llarg passeig al costat de la brisa de la mar. Cal destacar que la propietat compta
amb llicència turística.
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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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