
VENUT/UDA

REF. VIL31904

218.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 50m² terrassa en venda a
Vilanova i la Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

63m²
Plànol  

50m²
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 en planta baixa amb gran terrassa de 43 m²
en venda a l&#39;exclusiva zona residencial de la MG.

Excepcional pis de 58 m² a planta baixa, amb gran terrassa de 43 m², ubicat a la
tranquil·la zona residencial MG, a prop de tots els serveis.

Un cop entrem a l'interior, ens dóna la benvinguda un vestíbul espaiós des del qual
accedim a les diferents estances. En primer lloc ens dirigim a l'ampli i lluminós saló
amb sortida a la terrassa espectacular. Al costat del saló, hi trobem la cuina
integrada, totalment equipada, amb portes corredisses amb possibilitat de tancar i
crear un espai més acollidor.

La zona de nit està composta per un dormitori individual, un bany complet amb plat
de dutxa i taulell de marbre. A més, s'ofereix un dormitori doble amb armari encastat
i sortida a la terrassa.

Diverses de les estances donen a la gran terrassa, de manera que tot el pis resulta
molt lluminós.

Aquest habitatge destaca pels acabats d'alta qualitat amb terres de marbre i fusteria
de cirerer, persianes i doble vidre per insonoritzar les zones, preinstal·lació d'aire
condicionat i calefacció per gas.

També disposa d´una zona comunitària inigualable envoltada de jardins amb grans
arbres i diverses piscines, on gaudir de la família i els amics.

S'hi inclou una plaça d'aparcament al mateix edifici.

És un habitatge ideal per a parelles de totes les edats i per a inversors, a causa del
gran potencial de rendibilitat de la zona.

L´edifici de MG és un edifici emblemàtic de Vilanova molt a prop de tots els serveis ia
pocs minuts del passeig marítim i platges de Vilanova i la Geltrú.

lucasfox.cat/go/vil31904

Terrassa, Piscina, Jardí, Ascensor,
Terres de marbre, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Seguretat, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Armaris encastats,
Alarma, 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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