
VENUT/UDA

REF. VIL27358

240.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 21m² terrassa en venda a Vilanova
i la Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

85m²
Plànol  

21m²
Terrassa

+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

Magnífic pis amb excel·lents acabats en una finca amb
ascensor i només 8 veïns a Masia Nova-Solicrup, a 10
minuts a peu de centre de Vilanova i la Geltrú, al costat
de tots els serveis i comerços.

Pis preciós situat en una finca pràcticament nova. L'entrada a l'edifici és d'aspecte
modern amb accés adaptat i ascensor. Es tracta d'un segon pis amb només dos veïns
per vestíbul, el que li dóna privacitat, ja que no confina amb cap altre. A més, és
cantoner i totes les seves estances són exteriors.

Entrem al pis, on ens rep un lluminós saló-menjador de 40 m² completament diàfan,
el que permet adaptar tot tipus de decoració. Disposa d'una bonica cuina office,
proveïda amb armaris blancs amb línies rectes que li donen un aspecte actual, i està
equipada amb forn, microones encastat i placa d'inducció. El saló disposa d'uns grans
finestrals amb sortida a la terrassa que brinden a l'espai una increïble llum natural i
creen un ambient agradable en el qual gaudir amb família o amics.

La terrassa té capacitat per col·locar una taula i cadires, a més d'unes gandules per
gaudir d'el sol sense sortir de casa, ideal per relaxar-se contemplant les vistes a la
zona comunitària ia la zona verda, amb la possibilitat d'aconseguir més privacitat, ja
que disposa de tendals elèctrics molt pràctics per obtenir sol o ombra segons es
desitgi.

El dormitori és molt espaiós. S'accedeix des del saló a través d'una elegant porta
corredissa lacada en blanc, i disposa d'un armari encastat i sortida a un balcó amb
vistes clares a Vilanova. Aquesta estada té la possibilitat de segregar en dos de
manera fàcil, econòmica i sense necessitat de fer moltes obres.

El bany també és exterior i de tres peces, amb una moderna dutxa arran de terra i
proveïda amb mampara de vidre. Finalment, també té un espai on posar rentadora,
assecadora i amb espai per col·locar estris de neteja.

L'habitatge està equipada amb plaques solars, acumulador d'aigua, finestres
d'alumini i doble vidre amb aïllant tèrmic i acústic a més de persianes elèctriques,
tendals elèctrics independents, aire condicionat i calefacció per conductes, parquet,
armaris encastats, portes lacades.

lucasfox.cat/go/vil27358

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Ascensor, Parquet, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament, Vistes,
Traster, Safareig, Plafons solars,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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El pis inclou en el seu preu un traster i una plaça d'aparcament amb capacitat per a
un vehicle gran a la mateixa finca, a la qual es pot accedir amb ascensor. A més, els
propietaris compten amb dues places d'aparcament extra i un altre traster opcionals.
Disposa de zona comunitària amb piscina, zona enjardinada, parc infantil i pista de
futbol / bàsquet.

Es tracta d'un pis molt funcional, gairebé sense parets per aprofitar l'espai a l'màxim.
Cal destacar que té capacitat per obtenir 3 dormitoris i 2 banys si es desitja.

En definitiva, una llar de somni en un entorn privilegiat, un oasi on gaudir de la
tranquil·litat que proporciona el lloc i al seu torn pròxim de tots els serveis.
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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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