REF. VIL30322

350.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 90m² de jardí en venda
a Cubelles
Espanya » Barcelona » Cubelles » 08880

4

2
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8m²
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Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

Jardí

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Bonica casa, situada prop de passeig Marítim de Cubelles,
de 4 dormitoris, totalment exterior amb ampli jardí,
piscina en zona comunitària i garatge independents. Es
tracta d&#39;una gran oportunitat per les seves
exclusives prestacions i ubicació.
lucasfox.cat/go/vil30322
Vistes al mar , Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Vestidor, Traster, Safareig,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya

REF. VIL30322

350.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 90m² de jardí en venda
a Cubelles
Espanya » Barcelona » Cubelles » 08880

4

2

178m²

8m²

90m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

Jardí

La casa es troba concretament a la banda de passeig marítim de la Mota de Sant
Pere, a Cubelles, un poble costaner situat a la comarca de Garraf. En una petita i
tranquil·la comunitat.
Aquesta bonica casa es distribueix en tres plantes. A la planta Baixa un jardí ens
dóna la benvinguda a la casa ia continuació l'accés per un acollidor rebedor ens
dóna pas a la gran sala menjador ideal per diferenciar en dues zones, una sala
d'estar i un altre menjador i amb sortida a porxo i Jardí. La cuina és exterior i està
totalment equipada amb forn encastat i vitroceràmica i armaris amplis. A més, en
aquesta planta trobem un lavabo per donar servei a aquesta zona.
El jardí és ampli ia doble altura amb una bonica barbacoa d'obra. A més, compta amb
un bonic porxo per adequar amb mobiliari a l'gust i equipat amb tendals per brindar
total privacitat, un espai ideal per gaudir d'un còmode menjador d'estiu.
Vam pujar a la primera planta de l'habitatge per unes còmodes escales d'obra. Aquí
estan localitzades tres habitacions de què disposa la casa, una simple i dues dobles
amb espaiosos armaris encastats, l'habitació principal disposa de bany incorporat de
3 peces amb banyera i sortida a un balcó, En aquesta planta trobem també un bany
de tres peces amb dutxa.
A la planta superior es troba una espaiosa Golfes útil com una quarta habitació amb
sortida a una terrassa ideal per prendre el sol i amb unes increïbles vistes a la mar. A
més la terrassa compta amb una cambra per a la rentadora i estris de neteja.
Finalment, el garatge a la planta soterrani a la qual s'accedeix per la pròpia
habitatge, amb capacitat per a dos cotxes o tres cotxes, a més de disposar de
capacitat per habilitar armaris si es vol, té gran utilitat per a emmagatzematge.
L'habitatge ofereix acabats de qualitat, paviment de gres, tancaments d'alumini amb
doble cambra, tendals, calefacció de gas per radiadors, barbacoa.
Cal destacar el fantàstic jardí comunitari amb piscina i amb accés directe des de la
casa. La casa té una bona orientació pel que és molt lluminosa, a més de tenir la
totes les seves estances exteriors i gaudeix d'una fantàstica ubicació, un conjunt
excepcional, per viure tot l'any o passar unes agradables vacances, a la banda de la
platja. És una casa molt còmoda, en definitiva una llar únic i especial per a tota la
família.
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya

