
VENUT/UDA

REF. VIL32830

420.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 150m² de jardí en venda a
Vilanova i la Geltrú
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

25m²
Terrassa  

150m²
Jardí

+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

Lluminós, pis recent reformat amb excel·lents materials,
en venda de 3 dormitoris amb un gran jardí de 150 m² en
venda a Vilanova i la Geltrú a pocs metres de la platja i
passeig marítim.

Lucas Fox presenta, aquest bonic i lluminós pis amb un gran jardí recent reformat.
Ubicat a Barri de Mar de Vilanova i la Geltrú, a prop de col·legis, serveis comercials,
transports públics, parc infantil, restaurants ia 5 minuts a peu de la platja del Far, a 8
minuts de la Rambla de la Pau ia 3 minuts de la estació de tren. situada a una finca
amb ascensor i inclou una plaça d'aparcament situada al garatge comunitari que es
troba sota l'habitatge.

El pis disposa d´un rebedor amb porta blindada, que separa la zona de dia i la zona
de nit. La zona de dia es compon d´un saló menjador molt ampli amb grans finestrals
que inunden l´habitatge de llum natural i una cuina americana equipada amb
materials d´alta qualitat. L'habitatge té desqualificador i osmosi per a l'aigua, a més
d'un safareig ampli. El saló i la cuina tenen sortida a la terrassa i el bonic jardí de 150
m² on es pot instal·lar una piscina si es desitja.

La zona de nit disposa de dos dormitoris individuals un dormitori matrimonial
exterior amb sortida a un jardí de 25 m². El pis compta amb dos banys complets amb
plat de dutxa.

Entre les seves qualitats, destaquen els terres de gres, aire condicionat i calefacció
amb conductes antihumitat, finestres hermètiques amb doble vidre amb PVC lacat i
persianes elèctriques.

Aquest baix és ideal com a habitatge familiar, residència de vacances o per a
persones que vulguin passar la seva jubilació a la bonica ciutat costanera de
Vilanova i la Geltrú, rica en història i cultura.

lucasfox.cat/go/vil32830

Terrassa, Jardí, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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