
VENUT/UDA

REF. VIL35287

420.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Cunit, Costa Daurada
Espanya »  Costa Dorada »  43881

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

250m²
Plànol  

650m²
Dimensions del terreny

+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
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Cunit, Costa Daurada

Lucas Fox presenta la nova promoció Cisne d´obra nova ubicada a Cunit, el darrer
municipi de la comarca del Baix Penedès que limita amb Cubelles per l´est i amb
Calafell per l´oest amb el mar Mediterrani cap al sud.

L'obra ja s'ha començat i té una previsió de lliurament per al gener del 2023.

A Cunit trobem un paisatge típicament mediterrani, amb platges de sorra fina,
protegides pels espigons que li proporciona les seves formes semicirculars
característiques. A més, compta amb les típiques planes agrícoles i les serres del
centre i nord del municipi, com la serralada Litoral Catalana.

Aquest habitatge unifamiliar consta de 250 m² construïts, repartits en tres plantes,
amb un estil modern i minimalista, centrat a oferir més luxe i confort, on combinen
perfectament l'arquitectura i la natura amb grans finestrals que uneixen l'interior
amb l'exterior.

A la planta principal s´ofereix el saló-menjador i la cuina amb un disseny obert i
funcional, a més d´un dormitori i un bany complet. La primera planta compta amb
tres dormitoris i dos banys

L´espai exterior compta amb una piscina infinita de 21 m² en una zona enjardinada,
sobre una parcel·la de 660 m².

La vila està envoltada de natura i presenta vistes clares a la muntanya, una gran
oportunitat per a primer o segon habitatge. Com a dada addicional a la parcel·la
contigua, es construirà un habitatge del mateix estil.

Les imatges presentades són renders. El termini de lobra és de 7 mesos
aproximadament.

lucasfox.cat/go/vil35287

Piscina, Jardí, Aparcament, Zona chill-out,
Vestidor, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada
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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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