
VENUT/UDA

REF. VIL31464

410.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Vilanova i la Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

148m²
Plànol

+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

Magnífica casa centenària de segle XIX completament
reformada, de 4 habitacions i gran terrassa.

Magnífica casa centenària, de segle XIX, en la qual s'ha realitzat una reforma s'integra
en el 2017, amb materials d'alta qualitat, i respectant el caràcter de les cases de
l'època, situada al centre històric de la Geltrú.

De sostres alts, grans finestres de fusta i bonics terres hidràulics originals de la casa.

La casa està distribuïda, en dues plantes, comunicades per les escales originals de la
casa.

A la primera planta hi ha l'entrada a peu de carrer, trobem la zona de dia

saló / menjador de 25m² ampli i molt lluminós gràcies a grans finestrals.

Un bany amb plat de dutxa totalment reformat i amb materials d'alta qualitat.

Una habitació, que pot ser un despatx o zona de jocs.

Una cuina moderna i practica amb electrodomèstics d'alta gamma i armaris amb gran
capacitat d'emmagatzematge, des de la cuina podem accedir a un pati amb molt
d'encant per a gaudir d'un cafè.

En tota la planta, els sòls són ceràmics.

La segona planta, a la qual s'accedeix per unes escales, originals de la casa, trobem
la zona nit, amb terres hidràulics, originals de l'habitatge.

3 habitacions dobles, dues d'elles amb accés a un balcó.

1 bany complet que comparteixen dues de les habitacions amb plat de dutxa.

1 bany complet en suite amb plat de dutxa i un vestidor pratico i modern.

A la tercera planta, trobem una gran terrassa de 60m² ideal per prendre el sol i
gaudir de família i amics a l'aire lliure.

Zona de bugaderia, petit traster, calefacció.

lucasfox.cat/go/vil31464

Terrassa, Zona chill-out, Traster, Renovat,
Exterior, Cuina equipada, Balcó,
A prop del transport públic
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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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