
VENUT/UDA

REF. VIL29768

217.000 € Pis - Venut/uda
pis de 3 dormitoris amb 8m² terrassa en venda a Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

96m²
Plànol  

8m²
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 completament reformat de 3 dormitoris amb
balcó i vistes a la mar, en venda a Vilanova i la Geltrú.

Està bonica habitatge està situat en una finca amb ascensor i amb una terrassa
comunitària al terrat, perfecta per estendre la roba o prendre el sol mentre gaudeix
de les espectaculars vistes.

El pis disposa d'un saló-menjador, ampli i lluminós, amb sortida a un balcó amb
capacitat per col·locar una taula, cadires i gaudir de el sol i de les vistes a l'port
esportiu. Compta amb uns tendals que creen un ambient perfecte per gaudir en bona
companyia amb total privacitat.

La cuina oberta ofereix uns moderns mobles de color blanc amb gran capacitat i està
equipada amb electrodomèstics i placa d'inducció. Al costat de la cuina, trobem una
pràctica galeria per posar la rentadora / assecadora i amb capacitat per a estris de
neteja i espai d'emmagatzematge.

La zona de nit es compon de tres dormitoris, dos dobles i un individual. El dormitori
principal té armari encastat. La zona de nit es completa amb un bany complet de tres
peces dutxa equipat amb mampara, així com amb un lavabo de cortesia.

Finalment, compta amb dos vestidors molt útils per deixar la roba.

Es tracta d'un pis molt funcional i amb espais que s'han aprofitat a l'màxim. La
propietat compta amb una plaça d'aparcament opcional.

Està equipat amb ascensor, terres de gres, finestres d'alumini de doble vidre, tendals,
persianes elèctriques, calefacció i aire condicionat per splits, rentadora / assecadora,
nevera i rentavaixelles.

Una llar encantador al costat de la mar i a el passeig marítim. Un habitatge
privilegiada on gaudir de la llibertat que ens proporciona l'entorn, però a prop de
comerços i serveis.

Un conjunt de somni a punt per utilitzar com a segon habitatge, com a inversió per
llogar o com a habitatge habitual.

lucasfox.cat/go/vil29768

Vistes al mar , Ascensor, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament, Vistes,
Vestidor, Traster, Safareig,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat
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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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